
deel 1 - WN (tot 31.12.2009)

Willem zegt: 
maandag 20 november 2006, 17:46 uur
Bloot mag wel en boerka niet? Beetje hypocriet van de bedoelde landen, waar bloot juist niet mag, en boerka 
wel. Laat ieder land zijn eigen regels voorschrijven (waar met name in islamitische landen niet aan te tornen 
valt, waar ze dat hier graag wel zouden willen) en door alle bevolkingsgroepen naleven. Als je dat niet bevalt? 
Gewoon vertrekken, maar niet een bestaande cultuur naar je hand i.c. hoofddoek proberen te zetten.

Willem zegt: 
maandag 20 november 2006, 22:09 uur
Overigens zou ik me als moslim onbehoorlijk generen voor hoofddoekjes, burka’s e.d., want feitelijk zijn het 
de verdedigingswerken tegen moslims die hun handen kennelijk niet thuis kunnen houden…

Willem zegt: 
zondag 10 december 2006, 12:53 uur
Geen generaal pardon.

Uitgeprocedeerden dienen volgens democratisch opgestelde regels gewoon het land te verlaten.

Als we een generaal pardon gaan geven is al ons werk (IND)vergeefs geweest en de kans is groot dat er 
plotseling velen komen zeggen dat ze hier ook al heel lang verblijven.

Met name de hulpverlening wringt zich in alle bochten om asielzoekers hier te laten blijven ondanks dat men 
weet dat velen er geen recht op hebben en beter een toekomst in het eigen land kunnen opbouwen.

Willem zegt: 
donderdag 14 december 2006, 15:49 uur
De arrogantie en machtlust van met name Wouter Bos (De grootste verliezer van de verkiezingen.) maar ook 
de overige linkse oppositie partijen ten aanzien van het vreemdelingen beleid heeft de grootste bijdrage 
geleverd aan deze crisis.

Dergelijke beleidswijzigingen behoren naar mijn idee te worden besproken tijdens de formatie en niet, zoals 
nu gebeurd, op basis van macht en emotie. Daarvoor hebben we geen 150 duurbetaalde professionals 
aangesteld die ons Nederlanders vertegenwoordigen.

Je mag en moet van hen verwachten dat ze begrijpen hoe de situatie is en mogelijke concequenties zijn van 
dergelijke machtspelletjes op basis van emotie en frustratie. Helaas blijkt opnieuw weer dat ze zich weer eens 
laten leiden door deze laatst genoemde factoren: Emotie, frustratie en machtsbelust. Dit is een schande voor de 
democratie.

willem zegt: 
donderdag 1 februari 2007, 10:29 uur
Jammer voor de scrabbelaars. Wat? Nee, staat niet in het woordenboek, mag niet ……

Willem zegt: 
donderdag 1 februari 2007, 16:18 uur
Wat zijn de meeste reacties op dit nieuwsbericht vreselijk kortzichtig. Zo ‘ruimdenkend’ dat mensen die 
fatsoen voorstaan en hun kinderen of leerlingen waarden en normen bij willen brengen tot de grond toe 
worden afgebrand. Dat is pas een ernstige vorm van censuur van de engste soort. Over de keuze van de 
geschrapte woorden valt te twisten, maar in het algemeen geldt dat schuttingtaal en vloeken juist blijken zijn 
van een beperkte fatsoenlijke woordenschat om hetzelfde te zeggen. Dit initiatief is een voorbeeld dat 
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navolging verdient voor alle media.

Willem zegt: 
donderdag 8 februari 2007, 0:10 uur
Het regeerakkoord legt de focus naar mijn idee op de verkeerde plaats en heeft naar mijn idee veel weg van 
pappen en nat houden. Op de eerste plaats de AOW: Het is natuurlijk belachelijk om mensen die jaren lang er 
voor hebben gekozen om extra geld opzij te zetten om eerder te stoppen met werken daar alsnog voor gestraft 
worden. Daarnaast is het grote manco van dit regeerakkoord het gebrek aan daadkracht. Er wordt structureel 
te weinig geïnvesteerd in infrastructuur en men is te bang om heikele punten als het huurbeleid, het ontslag/
arbeidsrecht en de daarmee samenhangende WW aan te pakken. Het huidige arbeidsrecht is naar mijn idee 
onvoldoende ingespeeld op de huidige dynamische maatschappij en het huurbeleid moet naar mijn idee veel 
meer een toeslag beleid worden in plaats van de huidige kunstmatig lage huren waardoor de huurmarkt is 
vastgeroest. In plaats daarvan praat men vrolijk met iedereen verder om uiteindelijk alleen maar tot meer 
bureaucratie te komen. Ook is het belachelijk dat het aantal koopzondagen wordt ingeperkt. Naar mijn mening 
moet iedereen zelf bepalen wanneer hij of zij wil winkelen en niet een een of andere overheidsinstantie die 
meent dat we zondags naar de kerk moeten. Daarnaast staat het regeerakkoord vol met vage vaak niets 
zeggende termen van probleemwijk naar prachtwijk of 25% minder criminaliteit. Ik vraag me af hoe ze dit 
willen realiseren. Buitendien was het huidige demissionaire kabinet al bezig te investeren in deze wijken. Maar 
belangrijker nog is dat is gebleken dat particuliere initiatieven zoals in de utrechtsche wijk Lombok de grootste 
kans op succes bieden. Tot slot wil ik nog de opmerking plaatsten dat het met name de gezinnen profiteren en 
er bijna met geen woord wordt gerept op de twintigers die straks toch de samenleving moeten dragen. Zij zijn 
ongebonden en internationaal georiënteerd. Wanneer het voor hen onaantrekkelijk in Nederland zullen zij 
kiezen hun carrière in het buitenland voort te zetten. De wereld is tenslotte klein.

Willem zegt: 
maandag 5 maart 2007, 18:50 uur
Wat Anne hieboven zegt is helemaal waar.
Wij bepalen de regels in Nederland en niet Marokko.
Of Marokko het opzeggen van het Marokkaans staatsburgerschap nu wel of niet toestaat, is volmaakt 
onbelangrijk. En staat helemaal los van het besluit of Nederland het hebben van een dubbele nationaliteit wel 
of niet erkent.
Keer op keer wordt dit “argument” gebruikt om maar geen standpunt te hoeven innemen.
Mijn standpunt is overigens duidelijk: NIET erkennen.

Willem zegt: 
vrijdag 30 maart 2007, 8:56 uur
Hier zou niet eens discussie over moeten zijn! Als iemand er doelbewust voor kiest zich permanent in een 
ander land te vestigen en daarbij zelfs maar de ambitie schijnt te bezitten op enigerlei wijze aan het bestuur van 
dat land te gaan deelnemen zou hij of zij zijn dubbele nationaliteit moeten opgeven. Dit heeft niets te maken me 
het feit dat deze persoon niet loyaal zou zijn, maar met het feit dat dit wel de schijn zou kunnen wekken. Op 
het moment dat een politicus met een dubbele nationaliteit hier toch niet voor kiest maar de discussie hierover 
aangaat zegt dit dus wat over zijn of haar inlevingsvermogen in de denkwereld van de bewoners van het land 
dat/hij of zij denkt te gaan “besturen”, daarmee zichzelf diskwalificerend, in de letterlijke betekenis van het 
woord…

willem zegt: 
dinsdag 13 maart 2007, 14:41 uur
De media zijn alleen schuldig aan foutieve berichtgeving. De Haarlemse man heeft namelijk 3 moorden, ipv 1, 
gepleegd.

Willem zegt: 
woensdag 28 maart 2007, 9:31 uur
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Zo werkt dat nu eenmaal in die landen, en denk nu niet dat het bij een producent van eco-bananen anders 
werkt, die wordt net zo goed “beschermd” tegen betaling.
Dit zal door de linkse mediakliek natuurlijk nooit naar buiten gebracht worden want dat scoort niet.

Koop Chiquita en tank Shell.

willem zegt: 
donderdag 5 april 2007, 11:11 uur
Deze gephotoshopte barbie is toch geen vrouw? Laten ze eens een echt lekker wijf nemen voor zo’n doekje. 
Zo een waarbij je niet eens durft te kijken omdat je je betrapt voelt. Nee, dit is echt een CU dame, koud en 
sexloos.

willem zegt: 
donderdag 12 april 2007, 22:46 uur
Kijk eens naar die oogopslag, ik moest direct aan Jomanda denken.

willem zegt: 
vrijdag 13 april 2007, 15:58 uur
Die lege koude blik, brrrrrrrrr, net de vijvervrouw. (zie Godfried Bomans)

willem zegt: 
vrijdag 13 april 2007, 17:36 uur
Hup Maarten, jurk aan, lippen stiften en op je bezemsteel!

willem zegt: 
maandag 16 april 2007, 15:38 uur
Lees ipv Thieme eens Wilders.

willem zegt: 
donderdag 19 april 2007, 10:02 uur
De opmars van de chistenen in de politiek begint gestalte te krijgen. Steeds meer mensen komen uit de kast. 
Nu zijn het even de 7edagsadventisten. Wie volgt? Gisteren zag ik bij toeval Antoinette Hertsenberg met haar 
bange oogjes bij MAX (&Chatarine)het 7edagsgelijk uitdragen. Gelardeerd met een fijn stukje over de mede 
door haar georganiseerde jacht op de plezierjagers. Het aan de kaak stellen zit deze dame, evenals mevrouw 
Thieme, in het bloed, o.a. als presentatrice van TROS “Opgelicht” en TROS “Radar”. Dit de richting 
waarheen het gaat medelezers. The 50’s revisited. Pas op uw zaakje!

willem zegt: 
vrijdag 20 april 2007, 11:26 uur
@ M. Sijtsma.

“Natuurlijk zijn er mensen die en orthodox zijn en opdringerig. Hiervan vind ik Marianne Thieme echter 
allerminst een voorbeeld”

O, Ik dacht dat een partij oprichten en met veel bombarie in de tweede kamer gaan zitten een extreme vorm 
van opdringen is.

willem zegt: 
vrijdag 20 april 2007, 21:48 uur
En de planten dan? Niemand heeft het over de planten. De PvdP (partij voor de Planten) is ook heel hard 
nodig. Als je ziet hoe er op de bollenvelden wordt omgesprongen met de planten. Staan ze net in bloei, RATS, 
wordt alles vlak boven hun bolletje zomaar afgesneden, allemaal voor het geldelijke gewin. En alles wordt 
maar gesnoeid, wij weten helemaal niet meer hoe een echte boom eruit ziet. Zelfs kinderen tekenen een stokje 
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met brocoli erop. Ja echt, dat zien ze op Sesamstraat, daar staat enorm grote brocoli … Stem nee, stem PvdP!

Willem zegt: 
zaterdag 21 april 2007, 19:05 uur
Hoezo haar functie neerleggen? Gezien de precedentwerking houden we dan alleen nog a-politieke atheisten 
over, en dat lijkt me weer een prima uitgangspunt.

willem zegt: 
zaterdag 21 april 2007, 19:49 uur
Een one-issue partij moet zich beperken tot die ene issue die hen op het pluche hielp.

Maar let op mijn woorden: Als er straks over lastige andere onderwerpen gestemd moet worden heeft Thieme 
wel degelijk een mening. En natuurlijk is dat de mening van haar geloof.
Je kunt niet “overdag” iets anders geloven dan “s’avonds”.

Kerk en staat gescheiden?
Laat me niet lachen.
Maar Thieme is een slim meisje dat zich gladjes een leuke en goed betaalde job heeft bezorgd.
Mensen die hierop stemmen hebben niet mijn bewondering. Leden van de dierenbescherming wel.
Dit soort fanatiekelingen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Zijn we Folkert van der G. al weer 
vergeten?

willem zegt: 
maandag 23 april 2007, 11:41 uur
Ach, of je nu door Varley of door Groenink gebeten wordt …

willem zegt: 
vrijdag 27 april 2007, 14:32 uur
Als ik zo allemaal lees dan denk ik dat u allen samen een nieuwe bank op moet richten. U begint met het 
inleggen van uw eigen kapitaal. Daarna moet u zoveel mogelijk mensen zien te lokken die a. geld willen 
inleggen, b. zelf niet na willen/kunnen denken en c. totaal ongevaarlijk zijn als het mis mocht gaan. Succes!

willem zegt: 
vrijdag 27 april 2007, 9:10 uur
Het lijkt mij het beste om alle ziekenhuizen per direct te sluiten.

Willem zegt: 
dinsdag 8 mei 2007, 17:42 uur
U moet ermee leren leven…

Willem zegt: 
dinsdag 8 mei 2007, 18:10 uur
Ik heb over huisartsen, specialisten en ziekenhuizen dermate veel falen in mijn omgeving vernomen, dat niet 
van incidenten maar ook landelijk gezien van een norm gesproken kan worden. Onjuiste of ontoereikende 
diagnoses, nalatigheid, een schrijnend gebrek aan voortvarend handelen, onkunde en onwetendheid, het loopt 
als een rode draad door de polderlandse gezondheidszorg. En we zijn hier natuurlijk niet voor niets gezakt 
naar een 17e plaats bij de WHO, een bananenrepubliek waardig. Wat we hier te zien krijgen is maar het topje 
van de ijsberg, de rest is in doofpotten aan te treffen. En het dient gezegd: daar zijn het weer grootmeesters in.

Willem zegt: 
dinsdag 8 mei 2007, 17:02 uur
De maand, week of dag, ik wacht nog steeds op een NRC die ’s ochtends in de bus valt, dan hoef ik dat 
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flutblad De Gelderlander niet meer te lezen.

Willem zegt: 
dinsdag 22 mei 2007, 18:18 uur
Hoezo marktwerking? Fusies leiden tot uiteindelijk een enkele moloch, die vervolgens de dienst uitmaakt. 
Banken, verzekeringen, supermarkten, ze nemen elkaar over en de concurrentie neemt steeds verder af. We 
worden met die hele marktwerking grotelijks bij de neus genomen, een andere conclusie valt moeilijk te 
trekken. Gezondheidszorg behoort een overheidstaak te zijn, betaald uit de belastingen die we gezamenlijk 
inbrengen. En anders stel ik voor de gevolgen van criminaliteit in ons land eveneens te privatiseren, die 27 
miljard jaarlijks kunnen beter gebruikt worden.

Willem zegt: 
maandag 21 mei 2007, 17:52 uur
Hoe wil de Partij voor de Dieren het bewustzijn voor het welzijn van de beesten dan vergroten? Paarse koeien 
op de chocoladeverpakking? Donald Duck? Samson’s leeuw? Esso’s tijger in de tank? Het aan de commercie 
over te laten lijkt me zeer dubieus. In Amerika denken kinderen dat er een kip zes pootjes heeft omdat er 
zoveel boutjes in een pak gaan.

Laat de mensen toch zien waar ze van afstammen, zo lang is dat echt nog niet geleden.

willem zegt: 
maandag 21 mei 2007, 22:49 uur
Allemaal opeten. Klaar.

Willem zegt: 
dinsdag 22 mei 2007, 18:26 uur
Zoals alles van waarde in deze wereld dienen ook dieren tegen mensen beschermd te worden. Dieren hebben 
immers wel een functie binnen de keten, waar mensen daar buiten staan. Onze volstrekt overbodige soort 
heeft zich inmiddels doorgefokt tot ruim zes miljard exemplaren, dus als die mensentuin nu eens drastisch 
wordt geminimaliseerd, dan hebben we helemaal geen dierentuinen nodig.

Willem zegt: 
woensdag 23 mei 2007, 17:40 uur
Wat heeft Wilders hier nu mee te maken? Die haalt alleen maar onder het vloerkleed vandaan wat daar 
jarenlang door belangengroeperingen, softe sektor en politiek verborgen werd gehouden. Maar de praktijk is 
dat een omvangrijke en nog steeds toenemende groep Marokkanen voor grote problemen zorgt in dit land, en 
bepaald niet alleen hier. Dat benoemen heeft niets met discriminatie of racisme te maken (die kreten bekken 
wel lekker, maar slaan nergens op), en al evenmin met slachtofferschap, ook al zo’n loos begrip. Maar alleen 
door feiten op rij te zetten en te benoemen (ook zonder te generaliseren of stigmatiseren) kun je oplossingen 
forceren. Zelfs al bestaat hier de neiging liever boodschappers dan problemen om zeep te brengen, als 
veelbeproefd concept. Maar het gelijk van Wilders wordt dus weer eens bevestigd, al is het maar met voetbal. 
Die tak van sport wordt door meer groepen vergald, inderdaad, maar die groepen tref je weer zelden aan in 
criminaliteit, vandalisme, bedreigingen, extremisme, relifanatisme en andere vormen van ongewenst gedrag, 
dat ons daarnaast landelijk bezien miljarden kost. Hooligans dienen hard aangepakt, zoveel is duidelijk, maar 
Marokkaanse hooligans vormen de spreekwoordelijke druppel, want die emmer zit al boordevol.

Willem zegt: 
donderdag 24 mei 2007, 20:11 uur
Laten we eerst een vaststellen dat de intellectuele, emotionele, sociale en culture verschillen van dit soort 
ontspoorde Marokkanen met zowel de gemiddelde Nederlander als allochtoon in die leeftijdsgroep dermate 
verschillen, dat het maar de vraag is of er wel bruggen zijn te slaan. De afgelopen decennia hebben geleerd dat 
de diverse -veelal softe- vormen van aanpak tot geen enkel resultaat hebben geleid, het is er slechts erger op 
geworden, en dat geld kan beter besteed. Niet alleen culturele verschillen botsen hier. Marokkanen zijn 
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masculien van aard, Nederlanders e.a. West-Europeanen feminien. Beide groepen vereisen een eigen aanpak, 
resp. van keihard tot zacht, dus in talen die worden verstaan, om effect te kunnen resulteren. Enkel en alleen 
de keiharde taal wordt door het afval uit die cultuur begrepen, alleen begrijpen de verantwoordelijken in de 
regering dat nog steeds niet. Adolescente en jongere Marokkanen die over de schreef gaan dienen in 
strakgeleide Marokkaanse heropvoedingskampen terecht te komen, zonder pardon. En als ze eenmaal 
bewezen hebben weer normaal te kunnen functioneren met respect voor het land en de inwoners die ze 
gastvrijheid hebben verleend, dan mogen ze terugkeren, onder strenge restricties. Nederlanderschap moet je 
verdienen, en als je het verprutst zul je ervoor moeten boeten. Nu leven we in een omgekeerde wereld, want 
boeten de goeden onder de kwaden, met dank aan links en zwabberend rechts. Als je de grenzen van een land 
wijd openzet voor kansarm, dan krijg je dit dus op je brood. Het wordt tijd voor een echte koers.

Willem zegt: 
donderdag 31 mei 2007, 17:20 uur
Ik blijf erbij dat 70% procent van de mensen die gereageerd heeft hier wat mij betreft als eerst het land uit 
mogen. Dat ruimt mooi op, komeen er wat banen vrij, hetgeen kansen creëert voor de toch wat minder 
kansrijke marokkaanse jeugd!!

Willem zegt: 
donderdag 31 mei 2007, 17:20 uur
Ik blijf erbij dat 70% procent van de mensen die hier gereageerd heeft wat mij betreft als eerst het land uit 
mogen. Dat ruimt mooi op, komeen er wat banen vrij, hetgeen kansen creëert voor de toch wat minder 
kansrijke marokkaanse jeugd!!

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 1 juni 2007, 17:45 uur
Eerst kijken, dan zien. Veroordelen door vooroordelen lijkt me hier niet op zijn plaats. BNN heeft in het 
verleden bewezen integer met dit soort problemen om te gaan, ook al wijken de programma’s af van de norm. 
En laten we nu eens eerlijk zijn: wie geeft mij het recht op een nier, als ik er zelf geen af wil staan? Precies: dat 
recht is enkel en alleen voorbehouden aan de gulle gever. Als het mijn nier betrof ging die alleen naar mensen 
die een codicil hebben ingevuld, of naar kinderen, en de rest mocht er naar fluiten. Het is goed dat BNN dat 
op deze wijze aan de kaak stelt, want de softe, vrijblijvende invalshoeken hebben tot heden tot niets geleid. En 
alle lieden die over ethische aspecten van een dergelijke aanpak vallen moeten zich maar eens buigen over de 
ethiek van wel willen nemen, maar dan zonder te geven.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 7 juni 2007, 17:24 uur
Een oorlog kun je beter koud opdienen dan warm, dus geen reden voor angst. En het i.q. van Poetin schat ik 
toch echt stukken hoger in dan dat van Bush, die bewezen heeft de wereldvrede en nog veel meer geen dienst 
te verlenen. Rusland zal uiteindelijk ook deel uitmaken van Europa, dus laten we daar het accent maar leggen, 
want van de USA-cowboys hebben we niets te verwachten, tenzij ze Clinton heten.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 9 juni 2007, 18:53 uur
Het klimaat -voorzover menselijk handelen daar al van invloed op kan zijn- is enkel en alleen gebaat bij 
bevolkingsafname, en anders praten we over schijnoplossingen, net zoals de G8 gebruikelijk is te doen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 28 juni 2007, 17:49 uur
De pastoors Lutters en de Kok uit de jaren vijftig aan het woord… Fokt als een konijn en gij zult hemels gras 
eten! Hun grote roerganger wilde de kinderen ook al tot zich laten komen, maar vergat dat het ook grijsaards 
worden, dus inmiddels goed voor ruim zes miljard de Aarde vervuilende en vernietigende, aan andere vormen 
van leven onaangepaste parasieten.
Een cultuur sterft niet uit door te weinig beoefenaars, maar door te veel invloeden van buiten, en met name als 
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die dominant worden zonder zich die cultuur eigen te maken. Onze Indonesiers bijvoorbeeld zijn uitstekend 
geintegreerd, en dragen bij aan de instandhouding van onze cultuur. Andere groepen Aziaten behouden hun 
eigen cultuur, maar weten zich tevens aan te passen aan de onze. Die culturen / beschavingen lopen niet ver 
uiteen, respecteren elkaar en de andere cultuur domineert niet noch wenst dat te doen, omdat religie er niet de 
dienst uitmaakt.
Maar met ruim 1 miljoen zich razendsnel voortplantende moslims ligt het even anders, en dat bedoelen de 
pastoors waarschijnlijk. Wilders ook trouwens, die tsunami van hem zat er niet ver naast, al klonk het wat 
minder vriendelijk. En Fortuyn waarschuwde er al voor, maar werd evenmin begrepen / gehoord.
Om het tot Nederland te beperken: niets legitimeert een nog verdere groei van het bevolkingsaantal, van welke 
kleur dan ook. Met de kennis en technische vaardigheden van nu is er juist alles voor te zeggen het 
bevolkingsaantal te halveren, of terug te brengen naar het niveau van de jaren vijftig, dus 10 miljoen. We 
zullen eerst de mens en zijn religieuze hersenspinsels dienen te ontmythologiseren, als start voor een leefbare 
samenleving, waar nu nu alles en iedereen tegen de klippen op mag fokken, gestimuleerd door stevige 
premies.
Meer mens met minder mensen, er is alles voor te zeggen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 juli 2007, 16:44 uur
Pfffff van D66 via Groen Links naar Wilders, zie daar mijn stemgedrag door jaren heen. Noodgedwongen, 
want de uitverkoop van dit land meer dan zat. Natuurlijk wordt onze cultuur bedreigd, want we hebben iets 
teveel kansarme moslims binnengehaald. En bij kansarm hoort een religie, ze kunnen niet zonder elkaar. 
Chinezen, Indonesiers, Vietnamezen, Indiers, Molukkers, ze zijn allemaal en nagenoeg probleemloos 
geintegreerd, en gewaardeerde medelanders geworden. Met behoud van eigen cultuur, en met respect voor de 
cultuur waar ze deel van uitmaken. Ze waren niet kansarm, en maken zichzelf dat evenmin. Met Marokkanen 
en Turken ligt dat iets anders, gedomineerd als deze worden door hun religie. Een religie die wereldwijd voor 
de grootste problemen zorgt, omdat ze excessen in zich meedraagt. Alleen een uitgesproken sterke arm kan dit 
onzinnige gedrag -in ieder geval in ons land- weerstand bieden en hopelijk uitbannen. Met drastische 
maatregelen (en dus niet de zachte heelmeesters waar ons land van vergeven is), dus Geert, doe je best, mijn 
stem heb je!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 juli 2007, 17:10 uur
Annabeth, mes compliments!
Alle goden zijn aantoonbaar en zonder uitzondering in het leven geroepen door mensen, in een tijd dat de 
wereld nog als plat werd beschouwd en een bliksemstraal toorn van goden heette te zijn. De bijbel, koran en al 
die andere sprookjesboeken komen het niveau van zowel blinde als doofstomme ezeldrijvers niet te boven, dat 
zit er ook in besloten. Zouden dezelfde religies in deze tijd een kans maken? Ik dacht het niet, want we weten 
inmiddels wel beter. ‘Ik ben god en ik kom de wereld redden’, de psychiatrische inrichtingen zitten ermee vol. 
En over het water lopen kunnen we ook, vraag maar aan Copperfield. En om water in wijn te zien veranderen 
hoef je alleen maar Bordeaux te drinken… Misschien wordt het inderdaad eens tijd voor een verbod op 
religies, waar we bij 51 km in de bebouwde kom al worden bekeurd.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 juli 2007, 11:18 uur
Beste Martin,

Werp nu eerst eens die blinddoek af (mogelijk gehinderd door het alter ego?) om te kijken, en hopelijk 
daardoor te zien. Er valt namelijk geen zinnig argument in uw ‘betoog’ te ontdekken, noch is er enige vorm 
van zelfkritiek te bespeuren (moslims eigen…), waar Annabeth feiten aandraagt die er niet om liegen.

Wilhelm zegt: 
zaterdag 14 juli 2007, 14:39 uur
Lucida, de “Willem uit Nijmegen”, is niet de “Willem” die je van de Ayaan-website kent:
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Je schrijft hier: “Of zoals Schopenhauer al schreef (en dat door onze niet te onderschatten Schopenhauer 
exegeet @Willem ongetwijfeld zal worden beaamd): “Neem de koran: dit meest afzichtelijke boek is in staat 
gebleken tot het stichten van een wereldgodsdienst, waarmee het sedert twaalf eeuwen miljoenen en andermaal 
miljoenen moslims in een metafysische banvloek gevangen weet te houden”

Ik zeg: Dank, die Willem ben ik…, maar noodgedwongen moet ik mij hier nu Wilhelm noemen, daar de naam 
Willem al bezet is.
Maar nogmaals ter voorkoming van misverstanden: de Willem Nijmegen is dus een andere persoon !!
Ik zie dat ook nu pas en het is wel toevallig dat ook ik in Nijmegen woon(de) !!
Ik vraag de redactie deze bijdrage te plaatsen daar anders Lucida w.s. denkt dat ik die Willem Nijmegen ben. 
Dat ik het grotendeels met die Willem eens ben, doet niet ter zake.
Groeten van Willem, die hier dus Wilhelm heet.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 juli 2007, 15:26 uur
En ik heb me juist weer ‘Willem Nijmegen’ genoemd omdat er ook een andere Willem hier opereerde, die nu 
dus Wilhelm heet, een keizerlijke naam  . En inderdaad, hoewel idolaat van Ayaan (had onze regering maar 
10% van haar hersenmassa, dan ontstond er eindelijk zoiets als visie, gevolgd door beleid), roer ik me niet op 
haar site.
Beste HNL Verhagen, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om inhoudelijk over de islam te discussieren, net 
zomin als over het christendom, jodendom, en nog wat hersenspoelende zijstraten, -lam en -dom als die zijn. 
Ik vind ze -stammend uit een RK-nest- allemaal verwerpelijk, en ben ervan overtuigd dat de wereld stukken 
beter af is zonder religies met hun Grote Gelijk. Maar het staat natuurlijk alle moslims vrij zich in het 
christendom te verdiepen, hoewel ik die wens eigenlijk zelden tegenkom…
Een verdwaalde meteoor, en het universum is verlost van een onbeduidend bolletje relifanaten, incluis hun 
zelfbedachte goden en profeten.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 8 juli 2007, 19:38 uur
Nee, want het laat de feitelijke oorzaak onbesproken, namelijk overbevolking.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 juli 2007, 14:55 uur
Extremisme en fundamentalisme zijn inherent aan de islam, dus de angst voor erger is gegrond, alle mooie 
woorden van mevr. Vogelaar ten spijt.
Als moslims willen integreren (het gegeven dat hier over een religie wordt gesproken en niet over buiten-
landers spreekt al voor zich), moeten ze het gewoon op de wijze doen zoals Nederlanders in Frankrijk en 
elders, dus zich aanpassen aan het land dat ze gastvrijheid verleent. Je komt hier overigens niet als moslim, 
maar als Marokkaan, Turk e.d. Religies dienen van ondergeschikt belang te zijn, maar zijn dat specifiek voor 
moslims juist niet. het is een religie die wenst te domineren, maar in alle opzichten haaks staat op onze 
westerse waarden, dus ongewenst is. Laat moslims zich maar aanpassen aan en proberen thuis te voelen in 
een christen / joden / atheistengemeenschap. Dat lijkt me logischer, ze eisen al veel te veel en onevenredig 
grote aandacht op. Het accent dient op onze religies en waarden te liggen, niet op die van immigranten of 
onaangepaste vaderlanders. We hebben daarvoor al genoeg gebogen, het wordt tijd om rechtop te gaan en 
blijven staan.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 juli 2007, 18:18 uur
Het standpunt Van Vogelaar is zo vreemd nog niet, want met 72 maagden p.p. in de aanbieding kan allah een 
zekere voorliefde voor Vogeln niet worden ontzegd. Maar waar ik wel mee zit is voeding en huisvesting. Stel 
nu eens dat hier op de site 100 martelaren te vinden zijn (martelaarschap te verkrijgen door 10 minuten 
Balkenende of Bos te aanhoren). Dat betekent dus 7200 maagden die uit de hemel nederdalen, om gelijk 
gestrekt te gaan, want er dient geneukt te worden, waar heb je anders een maagd voor. Wie mag er opdraaien 
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voor de woningen, voeding, onderwijs, gezondheidszorg e.d. voor al die maagden? En als ze beginnen te 
baren is er helemaal geen houden meer aan. In dit alles voorziet allah helaas niet in, maar daar heeft hij de 
PvdA weer voor, want die verleent Bijstand, desnoods eeuwigdurend. Het is dus best begrijpelijk dat 
Vogelaar moslims wil helpen zich hier thuis te voelen, maar ik voel me daardoor verneukt, want sta op de 
achterste rij als de (Marokkaanse?) maagden worden uitgedeeld.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 juli 2007, 16:15 uur
Beste heer Bos,

Hebben we het over een islamitische, of over een Marokkaanse dan wel Turkse cultuur? Uitgaande van een 
‘islamitische’ betekent dat dus een door een religie geleide cultuur. Aan een dergelijke cultuur hebben we ons 
juist met veel pijn en moeite weten te onttrekken, want we hielden de bijbehorende onvrijheden en 
ongelijkheden voor gezien, misschien kunt u het zich nog herinneren. En is het wel eens in u opgekomen dat 
culturen onverenigbaar en dus ook onwenselijk kunnen zijn? Reden waarom we de Duitse ‘cultuur’ uit WO II 
afwezen, maar ook die van Saoedi-Arabië wordt hier niet gepruimd. Die van ons daar trouwens evenmin. 
Daarentegen hebben we geen enkele bezwaar tegen een Boeddhistische cultuur, want vrede- en menslievend. 
Als daar petjes voor bestonden zouden ze op geen enkele weerstand stuiten. We gaan dus selectief te werk, 
zoals altijd en iedereen, ook en zelfs met name in de politiek. Dat lijkt me een onvervreemdbaar recht, en niet 
alleen voorbehouden aan religies.
Aldus hebben wij m.i. het recht om een cultuur / religie / politieke overtuiging af te wijzen of te omarmen, net 
zoals een politieke partij het recht heeft in zee te gaan met een geestverwant. In ander geval zou de PvdA 
immers met veel liefde Wilders omarmen, maar vreemd genoeg klonken (en klinken nog steeds) vanuit Links 
juist stemmen op om die partij juist te verbieden. En dat in een democratie?! Daarentegen preekt Wilders geen 
homohaat, is vrouwvriendelijk, en koestert westerse normen en waarden. Dat heeft hij op bepaalde religies 
voor, de islam bijvoorbeeld…
Nederland stoelt weliswaar op een joods / christelijke traditie, maar dat zijn inmiddels ver weg gestopte en 
door de tijd aangetaste wortels, in bijv. ontkerkelijking tot uitdrukking gebracht. We zijn er vanaf gegroeid, 
o.a. door (beter) te weten, ook al zal er altijd een dun lijntje naartoe blijven bestaan, niet meer dan de macht der 
gewoonte. Ook SGP en Jehova’s getuigen zijn niet meer dan folklore, onbeduidend in aantal en ongevaarlijk. 
Nu echter worden we geconfronteerd met een cultuur die zich laat leiden door een religie, en dat is een 
volstrekt andere koek, waar dezelfde religie dermate veel uitwassen kent (nee, geen incidenten, maar 
structureel) dat wereldwijd van grote problemen kan worden gesproken. Dezelfde problemen waar ons land 
mee geconfronteerd is en wordt, en die er oorzaak van zijn dat inmiddels miljarden in beveiliging dienen te 
worden gestoken, geld dat aanzienlijk beter kan worden besteed. Dezelfde problemen dus die door Links 
vanaf het begin zijn ontkend, genegeerd of gebagatelliseerd, reden om een visionair als Fortuyn te 
demoniseren, maar zijn gelijk wordt inmiddels dagelijks bewezen, en gevoeld. Buitenstaanders hebben voor 
dat voelen een empathisch vermogen nodig, Links is er hard aan toe.
Nederland is al lang een multiculturele samenleving, maar dan wel met culturen die ons respect verdienden en 
die op hun beurt onze samenleving respecteerden. Nederland heeft geen problemen met Indonesiërs, 
Vietnamezen, Chinezen, Indiërs, Molukkers, Zuid-Afrikanen e.d., net zo min als zij problemen hebben met 
ons. Ze lopen dan ook niet met hoofddoekjes, burka’s of in vooroorlogse jurken die enkel en alleen dienen om 
zich in negatieve zin te onderscheiden, vergezeld van de wens zich niet aan te willen passen. Die hoofddoekjes 
c.a. symboliseren een religie die tot aan de grondbeginselen toe verwerpelijk is, maar ons wel is opgedrongen. 
Eerst subtiel, tegenwoordig onverbloemd. Waar kerken verdwijnen verschijnen moskeeën, en daarmee wordt 
een rotsvaste basis gelegd. Voor overheersing, want de islam staat nergens anders voor. Bin Laden zei het al: 
Nederland hoeft niet meer geïslamiseerd te worden, want is het al. Wie kan dat beter weten dan hij… De goed 
gedocumenteerde Annabeth op dit forum bewijst zijn gelijk, maar dat doet de Nederlandse praktijk eveneens.
En waar geen wil is , is geen weg, dat weet u ook. Een toenemende groep moslims wil helemaal niet 
integreren, laat dat eens goed tot u doordringen. En inderdaad kunnen noch willen wij de klok honderd jaar 
terugdraaien, maar een stijgende groep islamieten wil dat juist wel, iets dat ook al niet tot u is doorgedrongen. 
Wij hebben juist afscheid genomen van de gehoofddoekte zusters (en werksters) uit een afgeworpen verleden, 
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maar worden er nu weer mee geconfronteerd, ongewild. We hebben afscheid genomen van de dominante 
positie van de kerk, maar worden nu geconfronteerd met een sterk toenemende bevolkingsgroep die juist door 
een religie wordt aangestuurd, en aldus terecht als bedreiging mag worden beschouwd, we spreken immers uit 
ervaring. Resumerend hebben we dus afscheid genomen van de jaren vijftig en eerder, maar dreigen deze nu 
weer en in alle hevigheid op ons brood te krijgen, incluis bijbehorende onvrijheden. Dat willen wij niet, 
meneer Bos, en dat proberen wij duidelijk te maken, want onze met veel moeite verworven vrijheden zijn ons 
meer dan lief. Als we anders willen gaan we wel naar Saoedi-Arabië, Marokko of Soedan, maar we leven in 
Nederland. En we verwachten van een regering dat deze pal staat voor onze waarden en verworven vrijheden, 
dus excessen en ongewenste ontwikkelingen rigoureus de kop indrukt, Iets dat nu toe helaas achterwege is 
gebleven, anders dan pappen en nathouden, met alle gevolgen vandien.
Ik heb niets tegen Marokkanen en Turken die zich met respect voor onze cultuur hier manifesteren, zoals ik 
ook niets heb tegen Duitsers of Italianen die dat doen. Daar hoeft zelfs helemaal niet over gediscussieerd te 
worden (doorgaans synoniem voor een probleem kapotanalyseren), daar zullen vrijwel alle deelnemers aan dit 
forum het wel over eens zijn. Maar om een ons niet eigen cultuur annex religie in de strot te persen is een 
ander verhaal, en daar moet u maar eens te rade over gaan in de grote steden, en met name dan de wijken waar 
die door u bejubelde cultuur dagelijks wordt ondergaan. De wijken dus die worden geterroriseerd door de 
vele uitwassen die een uit de hand gelopen islamitische cultuur kennelijk met zich meebrengt. De 
hoofddoekjes verpletteren onze vrouwenrechten (terwijl de oorzaak ervan zich toch echt achter de gulp van de 
muzelmannen bevindt), de verkeerd willende imams verpletteren alles waar we voor staan, en met veel pijn en 
moeite hebben opgebouwd. Ze zoeken en vinden hun gehoor bij kansloos, arm en dom, veelal afkomstig uit 
Marokko en Turkije. Dat kansloos, arm en dom doen ze zichzelf overigens aan, dus moedwillig en onder 
goedkeuring van zoiets als allah en zijn profeet, want die raken anders hun bestaansrecht kwijt. En aldus blijft 
de cirkel rond, maar dijt wel steeds verder uit.
We verzetten ons niet tegen een nieuwe samenleving, meneer Bos, voor zover die nieuwe culturen ook een 
verrijking voor ons betekenen. Maar als juist een nieuwe samenleving de klok honderd jaar probeert terug te 
draaien en lak heeft aan onze wetten en regels, ja, dan mag u op verzet rekenen. Dat verzet uit zich tijdens de 
verkiezingen. Fortuyn wist het in banen te leiden, maar werd in meerdere opzichten door Links afgeschoten. 
Verdonk onderging eenzelfde lot, en wat Wilders (en ook o.m. Hirshi Ali) moest en nog steeds moet 
ondergaan om zich in vrijheid te kunnen uiten dient ook u bekend te zijn. Je hoeft het met die mensen niet eens 
te zijn, maar hun (on)vrijheden zijn de onze, laat dat goed tot u doordringen.
Dus graag geen eindeloze, oeverloze en voorspelbare discussies over in hoeverre een islamitische cultuur deel 
moet uitmaken van onze cultuur, want daarin hebben wij namelijk niets te vertellen (gekregen), dat proces is 
buiten ons om al lang voltrokken. En u verwacht toch niet dat ik me over bestaande of te stichten moskeeën 
uitspreek, nou dan.
Wij kennen onze vrijheden, en willen die behouden en verder uitbreiden. En als dat niet verenigbaar is met de 
eisen van welke god of allah dan ook, dan dienen die afgoden buiten de deur gehouden dan wel verwijderd te 
worden, want hun Gelijk is namelijk onaantastbaar, en ook dat behoort u te weten. Maar wij zijn dat soort 
Gelijk ontgroeid, en verlangen er absoluut niet meer naar terug, in welke vorm of kledij dan ook.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 juli 2007, 17:42 uur
Beste Joshua (zonder vooroordeel),
Je antwoord lijkt me nogal geconditioneerd, maatschappelijk werk waardig.
Ik signaleer alleen maar, en trek conclusies uit een dagelijkse praktijk, die te ontkennen is zinloos. ‘Wat goed 
is wordt behouden’, het klinkt heel lief (zijn we kennelijk beiden), maar overstijgt het wensdromen niet. En 
wie bepaalt ‘wat goed is’? Oh ja, daar hebben we de goden en hun profeten voor. Wij niet dus, maar zij wel, 
een wezenlijk verschil. Overigens heeft culturele uitwisseling niets met religies te maken, althans dient dat niet 
hebben voorzover geleid door zendingsdrang. Maar het staat islamieten natuurlijk vrij de christelijke kerken te 
overstromen en zich een andere religie eigen te maken. Of is het de bedoeling dat alleen wij kennisnemen van 
de islam, want het omgekeerde zie ik niet zo snel gebeuren, en jij evenmin. Daarnaast: het gelijk is niet aan 
minder- of meerderheden, zo er al enige vorm van gelijk bestaat. Maar dat neemt niet weg dat we niet de ogen 
hoeven te sluiten voor ongewenste ontwikkelingen, en daar is een sterke groei van een verderfelijke religie er 
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een van. En laat die religie in dit land nu vertegenwoordigd worden door ruim een miljoen beoefenaars. Het 
gaat daarbij niet om goed geintegreerde beoefenaars die zowel hun geloof als de westerse normen en waarden 
een plaats hebben weten te geven, maar de sterk toenemende groep die dat geenszins van plan is of ooit lijkt te 
zijn. Droom maar lekker verder…

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 22 juli 2007, 15:36 uur
Als ik in Frankrijk ga wonen, dan doe ik dat met een redelijke beheersing van de Franse taal, maar dat is 
dankzij de aanwezigheid van handen en voeten nog niet eens een must. Wel word ik geacht daar mijn eigen 
broek op te houden, en het land niet uit te hollen met een beroep op rechten, maar te verrijken met het 
nakomen van plichten. En als ik daarnaast deel uitmaak van het sport- en verenigingsleven en me inzet voor 
een gemeenschap, wordt de integratie al snel als feit beschouwd, door alle partijen. Dat kan allemaal met 
behoud van mijn eigen cultuur, ik hoef me alleen maar in woord en daad in te leven in de cultuur van het 
gastland. Zo simpel kan het dus zijn, en is het ook.
In Nederland is een grote groep Marokkanen. Aanvankelijk gekomen om geld te verdienen, en dat is een goed 
recht, want Marokko had en heeft als straatarm ontwikkelingsland nauwelijks iets te bieden. Het waarom 
daarvan kan grotendeels op het conto van de islam worden bijgeschreven, religies hebben er een naam in hoog 
te houden. De grote fout van destijds is echter dat Links hier met grote hardnekkigheid weigerde het Zwitserse 
model te hanteren, dus aanstelling voor bepaalde tijd en dan weer terug naar huis. Die houding van Links 
breekt ons inmiddels onbehoorlijk op, want waar de eerste generatie nog niet integreerde (het was ook 
onduidelijk en evenmin te voorzien dat ze zouden blijven, de groep leefde als enclave op zich) blijken 
volgende generaties voor een niet onbelangrijk deel niet te willen integreren, en het is ook maar de vraag of ze 
dat wel kunnen vanwege de grote verschillen. Je kunt daar even fraaie als nietszeggende oorzaken voor 
bedenken, maar alleen al het verschil in i.q. met hun westerse leeftijdsgenoten valt niet uit te vlakken. 
Marokkanen presteren als gemiddelde beduidend minder in scholing, waar ze tevens aanpassingsproblemen 
veroorzaken, met groepsvorming als wapen, want als individu zijn ze nergens. Ook in de criminaliteit nemen 
ze een onevenredig groot aandeel voor hun rekening, maar het was al in de jaren tachtig bekend dat 
allochtonen (met een zwaar accent op Marokko en Turkije) 80% van de criminaliteit voor hun rekening 
namen. Een vaststaand feit, maar ook dat mocht destijds niet van Links naar buiten worden gebracht, bang als 
ze waren een stempel te drukken. Dat dat stempel al lang was gedrukt door betreffende groepen zelf en als 
zodanig werd (h)erkend door de autochtone ervarings- en andere deskundigen, moest van Links buiten 
beschouwing blijven. Ook de onevenredig grote aanslagen op onze sociale vangnetten en de gezondheidszorg 
moesten worden verbloemd, Links wenste niets bij naam te noemen, en verketterde allen die dat wel deden. 
De huidige puinhoopmarokkanen hebben we dan ook vooral aan Links te danken, en nog steeds doen ze er 
alles aan die puinhoop met muren van begrip te omringen. Let wel, begrip voor de veroorzakers, niet voor de 
slachtoffers ervan. Dat zoiets zich vroeg of laat wreekt moge duidelijk zijn, want Nederland is de dominantie 
van arm, dom, onderontwikkeld en onaangepast beu en ontgroeid, de verkiezingen zullen het uitwijzen, in het 
gunstigste geval… De islam wordt voor dat alles als kapstok gebruikt, door beide partijen, zij het met 
uiteenlopende belangen. En inderdaad rechtvaardigt de islam veel van wat wij hiet als ongepast en ongewenst 
beschouwen, dus die religie omarmen gelijk de belijders ervan lijkt me niet een juiste keuze van Vogelaar, 
want het is een ‘traditie’ waar autochtonen niets mee hebben, noch willen hebben, en ook dat is een recht. Het 
waarom daarvan wordt dagelijks wereldwijd bewezen, en weer is het Links dat zich door oogkleppen laat 
leiden, net als dertig jaar geleden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 juli 2007, 15:16 uur
Als Vogelaar moslims wil helpen zich hier thuis te voelen, dan moet ze onze normen, waarden, vrijheden en 
verworvenheden maar eens glashelder in Marokkaans / Nederlands op papier zetten, en onder alle 
Marokkanen verspreiden. Het liefst voorzien van foto’s, bijvoorbeeld van gesloopte kerken, kortgerokte of 
ontblote lijven aan het strand, onbesneden / onverminkte geslachtsdelen, handenschuddende baarden, 
kussende homo’s, bezegelde relaties tussen alle kleuren van de regenboog, etc.etc. Het is vervolgens de taak 
van die Marokkanen (en in mindere mate Turken) dit alles te respecteren, bij voorkeur via eeen ondertekende 
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intentieverklaring. Vervolgens dienen ze daar naar te leven en hun kinderen er eveneens van te overtuigen, 
want anders ontaard het (wederom) in goede bedoelingen zonder enig resultaat. En als ze dat niet willen omdat 
ene allah daar anders over denkt, dan moeten ze snel terug naar de landen die allahminded zijn, en daar valt 
Nederland bepaald niet onder.
Overigens valt het nogal mee met die christelijk / joodse tradities hier, want voorzover mijn herinnering strekt 
waren er tot de jaren zestig twee groepen die de dienst uitmaakten: protestant en katholiek. Van beide groepen 
is vrijwel niets meer over, op een harde kern na, die geen naam mag hebben. Onze jongste traditie is eerder 
atheistisch, met verder een mengelmoes aan religies en politieke overtuigingen, waarin geen enkele 
overtuiging domineert, op die van de ontkerkelijking na. En dat, waarde Vogelaarmoslims, willen we graag zo 
houden, want onze huidige normen en waarden zijn een optelsom van wat we na veel pijn en moeite hebben 
verworven. U heeft zich dus maar aan te passen in dit land, en anders vertrekt u maar naar waar u zich wel 
thuisvoelt.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 24 juli 2007, 15:32 uur
Beste Laura,
Scheffer citeren is Links citeren, dus niets nieuws onder de zon. Ook Scheffer valt in de bekende kuil, door 
een tweedeling te veronderstellen tussen autoch- en allochtoon. En dat is juist helemaal niet het geval, want 
een belangrijk deel van de allochtonen -van Azie tot Afrika, op het noorden daarvan na, en met uitzondering 
van een deel van Arabie- is goed geintegreerd en wordt gerespecteerd, een wisselwerking. De excessen 
komen juist voort uit de islam, basis voor verreweg de meeste problemen, inmiddels wereldwijd. Die 
excessen vertekenen daarnaast het beeld, want sleuren en passent de goedwillende allochtonen (het 
leeuwendeel), maar ook vluchtelingen met zich mee in de beeldvorming. Het is dan ook zaak de rotte appels 
zo snel mogelijk uit de mand te verwijderen, en ze niet met zachte hand te keren, want dan rot het verder door. 
En dat verwijderen danwel wegsnijden is iets dat generaties politici hebben nagelaten, uit wat voor 
overwegingen dan ook. Wat resteert is een tijdbom, die ooit tot ontploffing wordt gebracht. De eerste tekenen 
daarvan waren de gevolgen van de moord op Van Gogh, een volgende calamiteit van die grootte zal geheel 
voorspelbaar en meedogenloos als een boemerang terugslaan op de veroorzakers, als groep. Je hoeft niet over 
veel visie te beschikken om te voorzien waar dat in zal ontaarden. Waarop de Scheffers onder ons wederom 
niet terzake doende verklaringen afgeven, en de Cliteurs wederom worden bedreigd.
De grenzen van het incasserend vermogen lijken inmiddels echter bereikt, daar hoef je alleen maar de diverse 
discussieforums over de islam -met name in relatie tot Marokkanen en in mindere mate Turken- voor te 
volgen. Wegkijken heeft geen zin, want een andere realiteit dient zich aan, of je dat nu gepast vindt of niet. Een 
realiteit die mensen dwingt om keuzes te maken, voor of tegen, net zoals religies gewend zijn dat te doen, dus 
islamieten hoeven zich niet aangevallen te voelen.
Steeds meer Nederlanders emigreren, want voelen zich niet meer thuis in dit land, oftewel in de verweesde 
samenleving zoals Fortuyn die al voorzag. Bijkomend nadeel is dat het vooral de hoogopgeleide vaderlanders 
met een gevulde beurs zijn die vertrekken, terwijl de instroom juist uit laagopgeleid en (kans)arm bestaat. En 
daar trek je een land dus op alle niveaus mee omlaag, zoals inmiddels ook blijkt. En als het gros van die 
kansarmen ook nog eens gedomineerd wordt door een religie die maar een Gelijk kent, dan zak je als land 
steeds verder in het moeras, tot aan de Middeleeuwen toe. Dat is geen doemdenken, maar een constatering van 
dagelijks bewezen feiten.
Onze tolerantie t.o.v. onaangepast en ongewenst is veel te ver doorgeschoten, de gevolgen daarvan laten zich 
inmiddels overal voelen, maar worden steeds minder geaccepteerd. Een religie als de islam, die alle aspecten 
voor een verdere teloorgang in zich meedraagt, wordt derhalve door de autochtone bevolking niet als een 
aanwinst beschouwd. Religies mogen dan wel in de kern zaligmakend zijn, ze worden tevens op de grootst 
mogelijke schaal misbruikt, om haat te zaaien, andere waarden af te wijzen of andersdenkenden te vermoorden 
bijvoorbeeld. We kunnen religies inmiddels missen, als kiespijn, want er zijn betere normen en waarden te 
bedenken dan door menselijke goden voorgeschreven, en met minder kwalijke bijwerkingen. Maar omdat ze 
kennelijk onuitroeibaar zijn, dienen de beoefenaars zich wel aan te passen aan bestaande normen en waarden 
die voor iedereen gelden, en dat schijnt weer een onmogelijke spagaat op te leveren. Aanpassen of wegwezen, 
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met of zonder religie, lijkt me het devies, ook voor een regering trouwens.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 25 juli 2007, 16:41 uur
Beste Bezorgde Lezer,
Het is uw aanmatigende toon met een nogal betweterige ondergrond die ook mij bezorgd maakt. Jammer dat u 
op de vrouw speelt, waar juist de bal alle aandacht verdient. Dat is weliswaar -en met name in de politiek- een 
goed polderlands gebruik, maar doet de realiteit geweld aan en draagt niet bij aan oplossingen.
Aanmatigend, want door mensen psychotisch te noemen (niet algeheel nee, maar het deel dat u kennelijk 
voorstaat is toereikend voor de beeldvorming, van wie laat ik even in het midden) gaat u voorbij aan de 
inhoud van Annabeth’s betoog, en erger, u probeert met het stempel ‘angstgevoelens’ zowel boodschapper als 
boodschap om zeep te helpen, ook al een beproefd concept in wegkijkend polderland.
Misschien -ik doe maar een gooi- is de door u gesignaleerde ‘angst als reflex’ niet anders dan bezorgdheid, zij 
het iets anders geuit dan door u voorgestaan, maar dat lijkt me niet van belang. En juist het uiten van emoties 
maakt duidelijk waar mensen voor staan, iets waar de gemiddelde calvinist nogal problemen mee heeft, met 
een profiel dat derhalve als ‘nietszeggend’ kan worden beschouwd. Als u (door u kennelijk ongewenste) 
emoties meent te signaleren, zegt dat vooral iets over u, lijkt mij. Het gaat immers om de inhoud van de 
boodschap, en die heb ik u niet zien weerleggen, alle fraaie retoriek ten spijt. Ik zou zeggen: lees het betoog 
van Annabeth eens aandachtig en op feiten door, dat zou al een aardig begin zijn voor een wat genuanceerdere 
toonzetting jegens haar. En ze zal ongetwijfeld bereid zijn te verklaren waar uw kennis tekortschiet of wat u 
niet helemaal duidelijk is.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 26 juli 2007, 11:43 uur
Tja, ook Maarten van Rossum heeft recht op een mening, wie niet. Zo is Colijn ook te citeren, al werden we 
daar nogal slaperig van, om vervolgens in slaap te worden gehouden, tot we in een andere wereld wakker 
schrokken. Ik misgun Van Rossum zijn naiviteit beslist niet, maar schrok ook vanmorgen weer even wakker. 
Kop voorpagina De Gelderlander: ‘Medisch specialisten: moslima moet mannelijke arts accepteren.’, waarna 
‘Medisch specialisten weigeren nog langer te voldoen aan de eis dat moslima’s alleen door vrouwelijke artsen 
worden behandeld.’, waarna ‘Het loopt de spuigaten uit.’ Het blad medisch Contact pakt uit over de grote 
problemen die moslims in ziekenhuizen veroorzaken, en waarbij zelfs specialisten door mannelijke 
familieleden fysiek werden bedreigd omdat die vinden dat hun vrouw alleen door vrouwen mag worden 
behandeld. Sanders, voormalig voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid beschrijft hoe ‘gesluierde 
moslimdames binnenkomen voor allerlei onderzoeken, begeleid door hun mannelijke cipiers, die op hoge toon 
eisen dat hun vrouwelijk familielid door een vrouw wordt onderzocht’, e.e.a. gebaseerd op religie of cultuur. 
Even verderop in het artikel ‘Specialisten zijn intimiderend gedrag van moslims spuugzat’, aangevuld met 
voorbeelden. Geen incidenten, maar standaard gedragingen. Toch leuk om van het Marokkaans / Nederlandse 
kamerlid Khadija Arib (PvdA) te vernemen dat ‘in islamitische landen vrouwen gewoon door mannelijke 
artsen worden behandeld.’
Moet ik nog verder gaan, of slaapt u rustig door? Geloof me -ik ken de sektor-, als medisch specialisten de 
grote trom roeren moet het water tot ver boven de lippen staan. Tijd voor Van Rossum om toch maar iets 
minder te relativeren, dacht ik zo.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 26 juli 2007, 11:45 uur
Tja, ook Maarten van Rossum heeft recht op een mening, wie niet. Zo is Colijn ook te citeren, al werden we 
daar nogal slaperig van, om vervolgens in slaap te worden gehouden, tot we in een andere wereld wakker 
schrokken. Ik misgun Van Rossum zijn naiviteit beslist niet, maar schrok ook vanmorgen weer even wakker. 
Kop voorpagina De Gelderlander: ‘Medisch specialisten: moslima moet mannelijke arts accepteren.’, waarna 
‘Medisch specialisten weigeren nog langer te voldoen aan de eis dat moslima’s alleen door vrouwelijke artsen 
worden behandeld.’, waarna ‘Het loopt de spuigaten uit.’ Het blad medisch Contact pakt uit over de grote 
problemen die moslims in ziekenhuizen veroorzaken, en waarbij zelfs specialisten door mannelijke 
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familieleden fysiek werden bedreigd omdat die vinden dat hun vrouw alleen door vrouwen mag worden 
behandeld. Sanders, voormalig voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid beschrijft hoe ‘gesluierde 
moslimdames binnenkomen voor allerlei onderzoeken, begeleid door hun mannelijke cipiers, die op hoge toon 
eisen dat hun vrouwelijk familielid door een vrouw wordt onderzocht’, e.e.a. gebaseerd op religie of cultuur. 
Even verderop in het artikel ‘Specialisten zijn intimiderend gedrag van moslims spuugzat’, aangevuld met 
voorbeelden. Geen incidenten, maar standaard gedragingen. Toch leuk om van het Marokkaans / Nederlandse 
kamerlid Khadija Arib (PvdA) te vernemen dat ‘in islamitische landen vrouwen gewoon door mannelijke 
artsen worden behandeld.’
Moet ik nog verder gaan, of slaapt u rustig door? Geloof me -ik ken de sektor-, als medisch specialisten de 
grote trom roeren moet het water tot ver boven de lippen staan. Tijd voor Van Rossum om toch maar iets 
minder te relativeren, dacht ik zo. En dat is dus een onderdeel van de islam die Vogelaar tot onze cultuur wil 
rekenen…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 27 juli 2007, 17:07 uur
Beste Skander, het begrip met bijbehorend gedogen dat jij, het ‘welzijns’beleid en de linkse religies altijd aan 
de dag hebben gelegd -en nog steeds doen- is al lang geleden failiet verklaard, al wordt dat door betrokkenen 
niet altijd even goed begrepen. Integreren moet je willen en doen, de fraaiste retoriek en miljoenen pagina’s 
gewatteerde voornemens ten spijt. Zet net als Annabeth de feiten gewoon op rij, en probeer het eeuwige bal 
terugwerpen vooral te voorkomen, want daar zijn nog nooit oplossingen door ontstaan. We zitten hier (en 
bepaald niet hier alleen) onmiskenbaar met een groot probleem dat dagelijks in aard en omvang toeneemt. 
Benoem het gewoon: Marrokanen voorop, gevolgd door Turken en gedompeld in islamsaus. Reken daarbij 
enorme verschillen in beschaving, ontwikkeling en gemiddeld i.q., en de standaard polderlandse aanpak faalt, 
per definitie, want zal door betreffende groepen nooit worden begrepen (let wel: ik licht er alleen de 
onaangepasten uit, dus die kunnen noch willen!). Om die verschillen te begrijpen en betreffende groep in het 
gareel te Dwingen moet je het vaderlandse welzijnswerk direct aan de kant schuiven, zoals je een onwillende 
auto ook niet aanduwt met een kind op een driewieler. Je moet dus met passende middelen komen, en niet met 
goede bedoelingen vanuit het miljoenste rapport. Aboutaleb bijvoorbeeld weet waarover hij spreekt, en heeft 
de juiste aanpak, maar krijgt nauwelijks een poot aan de grond. En zo zijn er meer, uit betreffende culturen 
afkomstig. Mensen dus die weten dat je een veelkoppig monster niet met woorden te lijf moet gaan, want dat 
je dan wordt opgevreten. Laat dat besef nu eens doordringen in de vaderlandse ‘welzijns’wereld, het zou een 
aardig begin zijn…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 26 juli 2007, 17:08 uur
Bush is in zoverre succesvol, dat ik toch maar liever zijn leger fundamentalisten over de vloer heb dan die van 
Bin Laden c.s. Laat die Amerikanen dus nog maar een tijdje komen buurten, ik vermoed dat we ze nog hard 
nodig zullen hebben bij al het religieuze geweld dat ons voorspelbaar te wachten staat. En hoe Europa reageert 
is bekend, daar zijn geen ballen te ontdekken.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 2 augustus 2007, 17:50 uur
Ach ja, het aloude verhaal. Ook in oorlogen wordt de waarheid als eerste om zeep geholpen, zendingsdrang 
kent zo zijn beperkingen, op De Waarheid na. Het maakt niet uit of het politieke partijen of omroepen zijn, ze 
gaan allemaal voor hun eigen verhaal, en wat daar teveel buitenvalt wordt de nek omgedraaid, door te negeren, 
verzwijgen of ontkennen bijvoorbeeld. God heette de wereld te hebben geschapen en de EO blijft erbij. Maar 
God schiep ook voortschrijdend inzicht (of deden we dat zelf???), en daarmee Darwin, hoewel het zeker niet 
ondenkbaar is dat ook die tot zijn zoveelste miskleun behoorde.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 9 augustus 2007, 11:30 uur
Enig idee wat het betekent om dankzij je mening vermoord te worden (Van Gogh)of met een permanente 
doodsdreiging te moeten leven (Wilders / Hirshi Ali, Rushdie e.v.a.)? Of natuurlijk gewoon mishandeld te 
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worden omdat je een geloof achter je hebt gelaten, of homo bent, of… En nee, we praten daarbij niet over het 
begin van een jaartelling, maar het Nederland van 2007. Die daden en dreigingen zijn door christenen en joden 
al lang uit hun beleving verbannen, maar bij een deel der islamieten nog steeds aktueel, en in een aantal landen 
zelfs norm. De koran verbieden gaat wat ver, hoewel Wilders gewoon gelijk heeft, want die mythologische 
verzameling fabels deugt gewoon niet, evenmin als de bijbel en thora dat doen. Ook de vergelijking met Mein 
Kampf is zo gek nog niet, want in de kern niet verschillend van die andere haatzaaiende geloofsleren met hun 
Grote en Onaantastbare Gelijk. Maar als we consequent willen zijn en al die geweldspredikers willen 
uitbannen, dan zullen we de USA als grootste exporteur toch echt niet moeten vergeten. Deze discussie hoort 
niet te gaan over Wilders, want die roeptoeter en kanalisator stelt alleen iets aan de orde, waar hij overigens 
zelf dagelijks hinder (eufemisme) van ondervindt, dus zo onbegrijpelijk is het niet de veroorzakers daarvan 
aan te willen pakken. Stelt u het zich maar eens voor om je mening dagelijks beveiligd te moeten worden, daar 
is weinig empathisch vermogen voor nodig. Waar de discussie over moet gaan is hoe we al dat geimporteerde 
Amerikaanse en islamitische geweld op een efficiente en consequente wijze uitbannen. En ook daar heeft 
Wilders een punt, met zijn te verwijderen bladzijdes. Bijbel, thora en koran dienen inderdaad ontdaan te 
worden van oproepen tot geweld jegens andersdenkenden en -doenden, want we pretenderen immers een 
geweldloze samenleving voor te staan. En laten we dan -bijvoorbeeld- die enorme bulk aan dagelijks 
voorgeschotelde, Amerikaanse geweldfilms niet vergeten, want we worden op meer manieren gehersenspoeld 
dan door sprookjesboeken.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 9 augustus 2007, 17:10 uur
Mouktafi is slecht geinformeerd. Van die ‘kankerjoden’ zijn er namelijk niet zoveel meer over, waar de 
‘kutmarokkanen’ juist ongehinderd in aantal groeien, inclusief uitwassen. Wat me steeds weer opvalt is het 
flagrante gebrek aan zelfreflectie en zelfkritiek bij de alles overschreeuwende islamfanaten, maar ook bij 
moslims in zijn algemeen. Ik vermoed dat daar een belangrijke oorzaak van veel problemen kan worden 
gezocht, wat ook de oplossingen geldt.
Overigens krijgt Wilders zijn gelijk op een gouden schaal gepresenteerd, want Ehsan Jami heeft inmiddels een 
‘stroom aan doodsbedreigingen’ mogen ontvangen. Vanwege zijn vrije mening, in het vrije Nederland van 
2007, u weet wel… En eenmaal om het leven gebracht verklaren Bos, Vogelaar en de verder begripvolle en 
gedogende regeringskliek hevig geschokt te zijn. En mogen wij wederom geschokt zijn over zoveel politiek 
onbenul en het nog steeds uitblijven van passende maatregelen. Nederland anno 2007…hard op weg naar de 
Middeleeuwen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 9 augustus 2007, 21:19 uur
Het is werkelijk niet te geloven wat een hypocrisie in veel commentaren hieronder wordt tentoongesteld, links 
Nederland roert zich kennelijk hevig. En zoals gebruikelijk in dit land worden de daders gezwachteld en de 
slachtoffers geschoffeerd. Wilders geeft onverbloemd een mening, het is duidelijk wat hij wil. Daar kun je het 
mee eens zijn of niet, maar speel dan wel op de bal, en niet op de man. Niet een van de Wildershaters 
hieronder wordt permanent bedreigd en bewaakt om zijn mening. Niet zo verwonderlijk, want de 
kontendraaierij staat hoog in het vaderlandse vaandel. Ik hoor niemand over de slachtoffers Wilders, H. Ali, 
van Gogh, E. Jami die inmiddels vermoord of gekooid door het leven moeten, terwijl ze enkel en alleen maar 
van het vrije woord gebruik ma(a)k(t)en. Dat zegt alles over het peil van deze discussie, helaas.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 22 augustus 2007, 22:29 uur
In een land waar je een agent ‘homo’ mag noemen (niet anders dan gezagsondermijnend), mag je sinds 
vandaag een rechter dus ‘psychopaat’ noemen. Een schot in de roos want juiste typering, en edel en achtbaar 
was hij al lang niet meer. In zo’n land is de aanspreektitel van vrouwelijke Marokkanen dus voortaan volstrekt 
legaal ‘kutmarrokaan’, en die van hun mannelijke equivalent ‘lulmarokkaan’, dus daar hoeft geen verwarring 
meer over te bestaan, de rechter heeft het beslist. Wat dit met het onderwerp te maken heeft? Wilders kan nooit 
te ver gaan in zijn pleidooi, als hij maar de juiste woorden hanteert. Dit was reactie 627, op naar de 1000!
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 augustus 2007, 18:17 uur
Bezorgde Lezer zegt:
‘Ik zal nimmer inhoudelijke ingaan op Wilders verbale standpunten over Moslims en de Koran om de simpele 
reden dat ik ze beledigend, emotioneel, eenzijdig onrealistisch én bovendien gevaarlijk vind.’
Beste Bezorgde Lezer, heeft u het nou over Wilders of over koran en moslims? Ik vermoed koran en moslims, 
aan Wilder’s handen kleeft immers geen bloed, hij probeert dat juist te voorkomen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 10 augustus 2007, 21:13 uur
Als geaccepteerd wordt dat Ehsan Jami met foto, adres en telefoonnummer in de publiciteit komt, dan let ons 
niets om dat met alle criminele moslims en verkeerde imams eveneens te doen. En kan er eindelijk eens 
effectief worden opgetreden.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 12 augustus 2007, 15:27 uur
Beste Mouftaki, als homo word je geboren, als moslim word je ge- danwel misvormd, that’s the difference.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 augustus 2007, 11:21 uur
Mediaplatforms zijn temperatuurmeters, en het is onzin te (veronder)stellen dat die temperatuur anders zou 
zijn bij een uitblijven van dergelijke platforms. Zo er al een tweedeling is of wordt veroorzaakt door de islam, 
kan deze ook beter via dergelijke uitlaatkleppen naar buiten komen dan onder het tapijt geveegd, een nog 
steeds gebruikelijke gang van zaken bij met name Links. Door feiten niet te (be)noemen wordt juist 
verwarring gezaaid, en blijven de toch aanwezige gezwellen dooretteren, tot ze in alle hevigheid tot uitbarsting 
komen. De media hebben hierin dus wel degelijk een taak te vervullen, door alle partijen te aanhoren, ook die 
hen minder welgezind zijn. Het niet willen plaatsen van de brief van Wilders zie ik als een grote miskleun van 
NRC, waar ze ook een tegengeluid hadden kunnen opnemen. Het siert de Volkskrant dat ze deze brief wel 
hebben geplaatst.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 augustus 2007, 12:08 uur
Beste Sam, als het verschil tussen een ex-moslim en ex-christen doodsbedreiging is, dan heeft een moslim dus 
helemaal niets te kiezen, want geen vrijheid van meningsuiting. Je geeft zelf al aan waar dat toe kan leiden, dus 
ik dank de resterende goden geen moslim te zijn.
Beste Mouktafi, ik heb in al zijn betogen nergens kunnen ontdekken dat Wilders de islam haat, noch de 
moslims die erin geloven. Waar Wilders -net als een grote en toenemende groep Nederlanders- gruwelijk de 
pest aan heeft zijn de uitwassen ervan, en geef hem daarin eens ongelijk. De koran zaait net als de bijbel haat, 
maar het verschil is dat de christenen dat al lang geleden naast zich hebben neergelegd -goddank is/was de 
ontkerkelijking nergens zo groot als in ons land-, waar een (groeiende) groep islamieten er juist hun inspiratie 
voor fundamentalisme met kennelijk bijbehorend extremisme uit putten. Vraag je eens af waarom er in ons 
land noch in de rest van de wereld christelijk geweld plaatsvindt, terwijl moslims daar wereldwijd juist een 
naam in hoog te houden hebben. Dan deugt er dus iets niet, aan de religie, aan de boefenaars of aan beide(n).
Nederland was tot de komst van met name Marokkanen (en in mindere mate Turken) een multiculturele 
samenleving, met respect over een weer voor elkaars cultuur. Inmiddels domineert het Marokkanenprobleem 
het nieuws, met een direkte link naar de islam, en aldus een onvermogen bij velen zich aan te willen of kunnen 
passen. Dat leidt tot steeds meer excessen, en niet alleen Wilders is dat spuugzat, maar ook het merendeel van 
onze samenleving. Als je dat begrijpt (lees: wilt inzien) dan is er een basis gelegd voor mogelijke oplossingen. 
Dat willen inzien vereist zelfreflectie en -kritiek, en daar blinken Noord-Afrikanen nu eenmaal niet in uit. 
Bijkomend nadeel is dat ook andere culturen en vluchtelingen in die meningsvorming worden meegesleurd, 
met dank aan de slechtwillende Marokkanen. Nog steeds een minderheid, dat wel, maar ze dienen inmiddels 
wel op hun plaats te worden gewezen, want anders loopt het helemaal uit de hand. En dat is feitelijk waar 
Wilders zich mee bezighoudt, waar de rest van de poltiek verstek laat gaan.

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/08/08/moet-de-koran-verboden-worden/#comment-12141
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/08/09/hebben-media-schuld-aan-bedreigingen/#comment-12200
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/08/09/hebben-media-schuld-aan-bedreigingen/#comment-12244
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/08/09/hebben-media-schuld-aan-bedreigingen/#comment-12258
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/08/09/hebben-media-schuld-aan-bedreigingen/#comment-12257


Kom me dus niet aan met Sebrenica, want met die genocide was heel Europa het oneens (al staken ze uit 
lafheid geen poot uit, en mocht Amerika het weer opknappen). Maar waar Europa die daden veroordeelde, 
stonden iets teveel islamieten (en inderdaad, weer Marokkanen) te dansen bij het vernemen van 9/11, een 
kenmerkend verschil.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 augustus 2007, 22:13 uur
Beste M. Moektafi, dat ontken ik ook niet, maar wil de reacties erop evenmin uitvlakken. En 9/11 werd door 
een deel van de moslimwereld toegejuicht, waar Sebrenica door zowel moslims als christenen unaniem werd 
afgewezen, en dat is een wezenlijk verschil in benadering.
Beste Maarten, we worden nu eenmaal beinvloed, van seconde tot seconde, en het is de kunst een juiste 
afweging te maken. Die afweging maak ik liever zelf vanuit de tsunami aan berichtgeving, dan in een door 
anderen gevormd en gevuld berichtenbeekje te moeten vissen. En dat lijkt me voor iedereen een goed recht, al 
kan misschien niet iedereen daar even goed mee omgaan. Maar wie ben jij of ik om dat te bepalen…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 augustus 2007, 20:06 uur
Beste Mouktafi, we kunnen er natuurlijk wel van alles bijslepen, van Hitler via Sebrenica tot het Osmaanse 
Rijk, en desnoods in competitieverband het aantal religieuze moorden tellen, maar het gaat om Nederland anno 
2007. En volgens mij gaat het daarbij in zijn algemeenheid niet om moslims, christenen, boeddhisten of 
atheisten, maar om de excessen die zich voordoen, de torenhoge criminaliteit onder met name Noord-
Afrikanen, een handvol haatzaaiende imams uit dezelfde groep, onaangepast en ongewenst gedrag van 
dezelfde groep waardoor integratie wordt bemoeilijkt, bedreigingen van andersdenkenden vanuit dezelfde 
groep, en zo nog wat hoofd- en zijstraten. We leven resp. leefden hier in een vrij land, en die vrijheid wordt in 
niet geringe mate bedreigd door een toenemende groep zich moslim noemende kansarmen, paria’s en 
terroristen. En die vrijheid wordt ook bedreigd door bijv. vrouwonvriendelijke symboliek. Het is met name 
aan de moslims zelf dit te omarmen, te gedogen, of afstand van te nemen. Helaas kom ik dat laatste maar al te 
weinig tegen. We hadden hier ooit een schrijver, Gerard Reve, die God als ezel afschilderde. Mij hoor je dat 
niet ontkennen, en hij kon en mocht dat doen in alle vrijheid, ook al viel half Nederland over hem heen. Wat 
gebeurt er als ook Allah in boekvorm een ezel blijkt te zijn? Dat verschil, daar gaat het met name om.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 augustus 2007, 20:40 uur
Beste Maarten, de diverse forums zijn niet meer dan uitlaatkleppen, en die produceren doorgaans nu eenmaal 
stank, tot verstikkend toe zelfs. Maar ondanks je heldere betoog en pleidooi voor meer parfum in de lucht, 
weet ook jij dat die stank daarmee niet is te verdrijven, hooguit tijdelijk. Die stank is inherent aan het 
verschijnsel mens: de meest onaangepaste, zich buiten de keten bevindende, volstrekt overbodige creatie uit 
het dierenrijk. Dat de aarde kaalvretende monster doet voorkomen alsof het denkt, maar reageert als het erop 
aankomt enkel impulsief, en vanuit eigenbelang. Proleet onder de primaten zogezegd. Dat monster heeft 
helemaal geen verbale aanmoediging nodig, want haalt zowel oorzaak als aanleiding doorgaans uit non-
verbaal. En juist daar maakt jouw parfum geen enkele kans, dus wees gerust.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 16 augustus 2007, 18:24 uur
Beste Mouktafi, eenmaal aap af had onze dierentuin behoefte aan goden, want de wereld was onoverzichtelijk, 
met geen enkele grip op oorzaak en gevolg. Dankzij de drang naar zingeving kwamen de goden uit de holen 
der fantasie, met voor elck wat wils. Het barstte vervolgens van de goden: Etrusken, Grieken, Romeinen, 
Bataven en Germanen zorgen in Europa voor een rijke keuze, maar ook talloze stammen elders in de wereld 
deden stevige grepen in de lucht. De meeste goden zijn inmiddels van tafel, maar met enkele exemplaren 
hebben we nog veel te stellen, ook al is het niet meer dan folklore. Stel nu eens dat je vandaag een god 
uitvindt, en daar een ge- en verbodenboek bij schrijft op de wijze van koran, bijbel of thora bijvoorbeeld. 
Hoeveel ‘gelovigen’ denk je daarmee te bereiken, op die van de isoleercel in een psychiatrische inrichting na?
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Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 augustus 2007, 21:43 uur

Paar weken geleden alles verkocht, dus ik ben beslist niet bang voor een crisis  . Maar een beurs kent 
zaagtand- en golfbewegingen, dus de neerwaartse lijn hoeft niet te worden gevreesd, het biedt ook geweldige 
kansen om in te kopen. Als iedereen nu in die crisis gaat geloven, dan ligt de winst een tijdje later voor het 
oprapen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 16 augustus 2007, 17:56 uur
De enige zekerheid die je hebt is dat niemand de toekomst kan voorspellen, alle wijsheden en -neuzen ten 
spijt. Wat resteert is gokwerk, met 50% kans. En ook al gokt iemand vaker goed, de 50% overschrijdt hij 
nooit, ook Rienk Kamer niet.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 23 augustus 2007, 16:30 uur
Ouders moeten strenger zijn voor zichzelf, en zeker de eerste jaren veel tijd aan opvoeden besteden, met hun 
eigen handelen als beste voorbeeld. En daarnaast dienen grenzen gesteld, want kinderen zoeken ze op om te 
overschrijden. Het is een golfbeweging, het teveel aan vrijheden vanaf de jaren zestig blijkt nu averechts te 
werken, met een gareel in het verschiet. Met name deze tijd heeft leiderschap nodig, dus ook in een gezin. 
Alleen jammer dat veel van degenen die het betreft NRC niet lezen…;)

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 september 2007, 17:51 uur
Door geen genoegen meer te nemen met middelmaat, of nog minder. Te beginnen bij het kleuter- en 
peuterstadium, waar de grootste rotzooi als kunstwerk wordt aangeprezen. Tel daarbij het niveau van de 
vervolgopleidingen, en de basis voor zesjes of minder is gelegd. Wie de afstudeerscripties bij HBO en 
Universiteit aanschouwt, kan tegenwoordig een lachen ook niet meer onderdrukken. De onderwerpen zijn 
bijeengeraapt, er gaat geen enkele uitdaging van uit, een kind kan de was doen. Kortom, breng eerst het 
onderwijs eens op behoorlijk niveau, en wie daar niet kan slagen moet zijn handen maar leren gebruiken. In 
combinatie met het hoofd, want ook die opleidingen hebben hevig aan waarde ingeboet. Ons land blinkt 
inmiddels uit in middelmatigheid, ook de gezondheidszorg is er een treffend voorbeeld van. Niet willen, niet 
weten en niet kunnen voeren de lijst aan, dus ‘u moet ermee leren leven’. Waarmee? Met middelmaat dus, we 
weten nauwelijks beter meer. En dat krijg je als je normen naar omlaag bijstelt, om de massa te dienen. Arm 
land, in veel opzichten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 september 2007, 17:30 uur
Ooit was de bijbel goed voor zeeen van bloed. Evenals de koran, die dat nog steeds is, wereldwijd. Daarbij 
vergeleken stelt Mein Kampf niet zoveel voor, dus het verbod daarvan ontgaat me. En als een regering toch 
wil betuttelen / censureren, laten ze dan consequent zijn. Door een verbod erken je immers de invloed ervan. 
Aldus zou je alle geweldoproepende en haatzaaiende lektuur uit de handel moeten nemen, want mensen 
kunnen erdoor beinvloed worden. En wat te denken van alle geweldfilms in bioscoop en op de buis? Plasterk 
heeft / had gelijk, Mein Kampf dient niet verboden te worden. En anders heeft Wilders gelijk, door een verbod 
voor de koran te eisen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 21 september 2007, 17:00 uur
Naief om zoiets te veronderstellen, alsof religies inwisselbaar zouden (willen) zijn. Ze dragen immers allemaal 
het grote Gelijk uit, zij het onbewezen. Wat vermoedelijk wel helpt tegen cultuurspanningen is een pact om al 
die primitieve en achterhaalde geloofsleren uit de wereld te helpen, ooit. Tot die tijd zal er nog veel bloed 
vergoten worden, uit naam van een of andere (af)god.

Willem Nijmegen zegt: 
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vrijdag 21 september 2007, 21:18 uur
Beste J.G. Peters,
Alle goden zijn inwisselbaar, want menselijke hersenspinsels uit tijden dat er nog weinig te spinnen viel. En 
met die Joods / Christelijke traditie valt het ook wel mee, want zo christelijk werd er niet altijd t.o.v. de joden 
gedacht, voor en in WOII bijvoorbeeld, en vaak oop gezag van Rome. Overigens is van die vermeende traditie 
geen spaan meer over, op wat folklore na. Ons land is ontkerkelijkt, een gegeven. Of dat een gemis is, of juist 
een zegen laat ik in het midden, de toekomst zal het leren. Of het christendom gewerkt heeft aan de 
ontwikkeling van de aarde lijkt me nogal discutabel, waar de aarde altijd en nog steeds door met name het 
westen geexploiteerd wordt. De gevolgen daarvan krijgen we inmiddels op ons bord (jawel, God en Allah 
slaan toe, hand in hand). De islam vormt voor dat soort kwalijke ontwikkelingen juist een remmende factor, 
maar genereert tevens een aantal ongewenste bijwerkingen. Ik blijf erbij: zonder religies zouden zowel Aarde 
als bewoners gebaat zijn, waar dankzij religies dagelijks het tegendeel wordt bewezen. Het wordt dringend tijd 
voor een nieuwe God (met hoofdletter), namelijk het welzijn van de planeet waarop we ons bevinden, dus de 
Aarde.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 25 september 2007, 21:20 uur
Een toon moeten (accent) matigen schept precedenten, voor welk debat dan ook, daar passen geen religieuze 
of politieke veto’s bij. Maar een werkelijk beschaafd volk houdt rekening met de gevoeligheden van anderen, 
en dat zijn we in ons land al lang geleden verleerd, zo ongeveer vanaf de jaren zestig. Vanaf die tijd zijn er 
veel (ook verbale) vrijheden verworven, tot ze uit de pas liepen, de gevolgen daarvan krijgen we inmiddels in 
tal van vormen op ons bord. Tonen dienen zuiver te zijn, en in juiste dosering gebracht, dat heeft met 
levenskunst te maken. Maar wij hebben in ons zelfbenoemde gidslandje geleerd ons gelijk uit te schreeuwen, 
bang dat we anders niet worden gehoord of begrepen. Dat worden we wel, elders begrijpen ze namelijk maar 
al te goed dat wij hier nog in berenvellen rondlopen…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 25 september 2007, 22:29 uur
Beste Hans,
We weten niets; we interpreteren alleen maar, om vervolgens aan te nemen dat iets door ons op juiste wijze is 
geinterpreteerd, binnen de ons bekende kaders. Dat laatste zegt voldoende over (de kwaliteit van) ons ‘weten’.
Het tweede misverstand betreft het onderscheid in emoties en ratio. We worden van nature gedreven door 
emoties, en proberen deze met ratio op tegennatuurlijke wijze te omkaderen, maar ook die ratio is door emoties 
gevormd.
Dat moest ik ff kwijt.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 september 2007, 22:05 uur
Owww oorlog kan zo mooi zijn, laten we er toch van genieten…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 september 2007, 22:09 uur
Hoezo wetenschappelijk? De WRR heeft gewoon vijf allochtonen geinterviewd en zie daar het zoveelste 
onzinrapport, een kind kan de was doen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 september 2007, 15:53 uur
Klinkklare nonsens, waar de hypocrisie en het regenteske denken van de veelal christelijke bestuurders vanaf 
druipt. Een seksuele moraal spruit voort uit een natuurlijk groeiproces (althans hoort dat te doen), en niet uit 
dwangmatige aannames, waar religies in uitblonken, en nog steeds -blinken. Het ooit -door het instituut Kerk- 
heilig verklaarde huwelijk met al zijn beperkingen is op zijn retour, net als (of dankzij) die kerk zelf. We zijn 
inmiddels die sprookjes voorbij, en hoeven ons dus niet meer te laten indoctrineren door (interpretaties van) 
goden met bijbehorende ge-en verboden. Seks kan je namelijk ook gewoon beschouwen als een genotmiddel, 
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net als roken, eten en drinken, of als een erg gezonde tak van sport, want dat is het. Het schijnt zelfs gezonder 
te zijn dan joggen, en dat is toch ook geen hot item bij de regenten? Als we al een andere seksuele moraal 
nodig hebben, dan een nog vrijere dan de huidige, want voor iedereen goed voor lijf en ledenen. En dan met 
name een moraal waar religies in zijn algemeen en christelijke regenten in het bijzonder geen enkele invloed op 
dienen te hebben.
De door onze regenten zo geliefde USA wordt dagelijks getroffen door vloedgolven aan geweldsdelicten, 
terwijl de kwelbuis ongegeneerd op vijftig kanalen de zegeningen van al die bloeddorst propageert, en 
niemand die erom maalt. Maar een blote tiet wordt met een sterretje afgedekt, want zedenloos… Hoe ziek 
moet een volk eigenlijk zijn om voor een psychiatrische inrichting in aanmerking te komen?
Ook in ons land gaat het aardig die kant op. Met name commerciele zenders verheerlijken geweld, geen regent 
die erover peinst dat te verbieden. Het grote aantal geweldsdelicten leidt bij de rechterlijke macht nog steeds tot 
een afstraffing van de slachtoffers, en dat wordt allemaal normaal gevonden. Ik moet de eerste regent nog 
tegenkomen die vragen opwerpt over een andere geweldsmoraal, en dat lijkt me toch echt de hoogste prioriteit 
te hebben, waar seks enkel en alleen met genieten van doen heeft. Of mag dat ook al niet meer, binnen de 
huidige slavernij.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 oktober 2007, 17:46 uur
Nederland is hard toe aan een democratie, en aan de jaren zestig, want die van vijftig en eerder komen 
onmiskenbaar in zicht. De christelijke broeders hebben het inmiddels goed voor elkaar, en Hun god wordt en 
passent in de kaart gespeeld door allah, dus die weg kan met ge- en verboden geplaveid. En daarmee de weg 
tot slavernij, want het is de bedoeling dat we aan ketenen liggen. Er dient nu eenmaal geleden te worden, dat 
heeft Hij zo bepaald. Hij staat dan ook voor Kerk, Staat en Werkgevers, de enig wezenlijke drieeenheid, een 
onverbrekelijk verbond. En met zijn drieen leiden ze de kudde, liefst met harde hand. Werknemers mogen 
inmiddels weer doorwerken tot ze krom staan, dat komt de plaatsruimte in tehuizen ten goede. Bij voorkeur 
met een ontmanteld ontslagrecht, want uw enige recht heet plicht, en de schop in uw hand hoort tevens onder 
uw kont thuis. Vrije tijd dient tot een minimum beperkt, en ook genieten van het restant is uit den boze, daar 
raken de goden van vertoornd. Hou danwel breng dus die inkomsten beneden peil, dan valt er ook weinig aan 
genotmiddelen uit te geven. Laat Wein, Weib und Gesang (op psalm 69 na) in godsnaam achterwege, want 
goden staan haaks op genot, en vrijheid. Het zelfdenkend alsmede kritisch vermogen zijn overbodig 
geworden, want Hij heeft immers al voor ons gedacht. Met de dominee voor de juiste interpretatie, de politiek 
voor de dosering, en de bestuurders voor de uitvoering. Kerk en adel, ze maken nog steeds de dienst uit, zij 
het nu in passende, maar immer doorzichtige sluiers gehuld. En we happen en slikken maar door, terwijl de 
ketenen aan alle kanten worden strakgetrokken. Maar ja, studenten worden ingepakt door studie en carriere, 
en werknemers worden zoet gehouden met wat nog azijn heet te zijn, maar tegen verkiezingstijd voor de vorm 
even in wijn verandert. En waar gewerkt wordt, wordt niet gedacht, dus ook dominee Plasterk zet zijn dienst 
ongehinderd voort. In zijn preek zijn we veel te vrij, neuken te vroeg en te veel, en leveren daarbij ook nog 
eens geen kerkgangers af. Dat kan zo niet langer, we leven hier niet in een democratie!

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 oktober 2007, 21:09 uur
Enig idee wat de veroorzakers van de beveiliging van Hirsi Ali en Wilders ons land (in)direct kosten? Haal 
die oorzaken weg, en we houden op jaarbasis zelfs miljarden over, terwijl de boodschappers hun werk 
ongemoeid kunnen doen, en de vrijheid van meningsuiting niet stelselmatig hoeft te worden afgeroomd. Wat 
heeft bijvoorbeeld de moordenaar van Van Gogh ons alleen al aan rechtspraak gekost? Wat kost het 
observeren en vervolgen van al die fundamentalisten (in wording) ons? Wat kost de criminaliteit onder niet 
Westerse, doorgaans islamitische, en voor het leeuwendeel Marokkaanse allochtonen ons? Ik hoor daar helaas 
niemand over, maar daarbij vergeleken praten we bij de beveiliging van Hirsi Ali en Wilders over peanuts. En 
weer zijn het de slachtoffers in dit ondermaatse landje die het onderspit delven, zoals zo vaak. We hebben het 
hier namelijk nog steeds over vrijheid van meningsuiting. Dit te waarborgen kost slechts een fractie van wat 
de aantasters daarvan ons kosten, de alom tegenwoordige kruideniersmentaliteit ten spijt. En echt, een Hirsi 
Ali is me meer waard dan duizend criminele / fundamentele Marokkanen. Van het omgekeerde zou ik graag 
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het bewijs geleverd zien.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 11:02 uur
Beste Rene Gerritsma, je slaat wel erg vaak de plank mis, en dat zal wel met een onmiskenbaar linkse 
signatuur te maken hebben. Als je de reacties van smartannabeth in de juiste context leest (en dus niet als 
plaatjes bekijkt) kan je constateren dat vragen goed gedocumenteerd worden beantwoord, waar de door jou 
genoemde personen juist uitblinken door monologen. Je verlegt moedwillig accenten, kennelijk is het niet 
wenselijk de realiteit onder ogen te zien. Ook Carma da Rosa zegt precies waar het op staat, dus probeer eerst 
eens grip te krijgen op de causaliteit, alvorens met ongenuanceerde uitspraken te komen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 12:45 uur
Onderstaand een lezing van Esham Jami, eveneens getuigend van realiteitszin, en veel verklarend.
‘Het lijkt wel of het debat over de integratie van moslims in onze samenleving is vervangen door een debat 
over de toon van het debat. Dat is een signaal dat de verwarring tot grote hoogte is gestegen en dat het nodig 
is terug te keren naar de essentie van het oorspronkelijke debat.
Allereerst is het van belang te beseffen dat het debat over de islam en over een mogelijke reformatie van de 
islam niet exclusief Nederlands is, maar internationaal. In Frankrijk voeren opiniemakers en politici een fel 
debat over de islam, met scherpe argumenten. En niemand die ook maar iets over de toon zegt. De Fransen 
vinden blijkbaar dat een gevoelig onderwerp niet met de mantel der liefde bedekt moet worden. Alles dient 
gezegd te worden, als het maar inhoudelijk is en er niet op de man wordt gespeeld. In Nederland zijn we 
gewoon nog te bang om over de islam te discussiëren. Dat is begrijpelijk gezien de potentiële 
gewelddadigheid van radicale moslims. Zij zorgen voor terreur en angst. Maar een vrije samenleving kan daar 
niet aan toegeven.
De Tunesische hervormer Lafif Lakhdar zei in het Franse islamdebat: ‘Deze assimilatie, die nodig is, betekent 
niet dat zij (de Europese moslims) hun geestelijke waarden of het beste van hun sociale waarden of hun 
geschiedenis moeten opgeven. Zij moeten alleen die tradities opgeven die in tegenspraak zijn met de waarden 
van de Internationale verklaring van de rechten van de mens en daar van afgeleide VN-verklaringen, zoals de 
Conventie ter uitbanning van de discriminatie van vrouwen en de conventies over kinderrechten en de 
bescherming van minderheden.’
In het verleden hebben we de fout gemaakt te veronderstellen dat mensen die met een fundamenteel ander 
waardenstelsel in een niet-westers land zijn opgegroeid, pijnloos in Nederland hun plek zouden vinden. In elk 
Europees land is deze fout gemaakt en overal zijn de gevolgen dezelfde.
Het gaat niet om mijn toon of om de toon van de man wiens achternaam, die met een W begint, hier niet 
genoemd mag worden. We hebben te maken met problemen die zich wereldwijd voordoen en die overal tot 
geweld of dreiging met geweld leiden. Het debat is niet meer te onderdrukken. We praten. Soms te luid, soms 
te fel, en daar maak ik me in mijn enthousiasme soms ook schuldig aan. Maar wat is fatsoen? De deelnemers 
aan het publieke debat met de dood bedreigen, is dat fatsoenlijk?
Er staan steeds meer mensen op die het aandurven te zeggen wat veel moslims voor zichzelf houden, namelijk 
dat ze ex-moslim zijn. Ik durf de stelling aan dat 90 procent van de moslims in Nederland niet eens de kaft van 
de Koran gezien heeft, laat staan de inhoud. Zij weten niet wat er nou precies in de Koran staat. En dat is maar 
goed ook, denk ik – of moet ik dit nu juist niet zeggen?
Veel moslims gaan naar de plaatselijke imam voor advies: ‘Beste imam, ik ben bevriend met een afvallige 
moslim. Mag ik met hem omgaan?’ De imam antwoordt dan: ‘Beste jongen, je klinkt als een verdwaalde geit. 
Moge Allah jou de wijsheid geven om te weten dat dat natuurlijk niet mag. Afvalligheid is zonde. Net als een 
vrouw zonder hoofddoek.’
Mijn doel is niet verdeeldheid te creëren in de samenleving. Ik wil problemen aankaarten die werkelijk spelen. 
Ik lees dagelijks honderden mails van mensen die bedreigd, geïntimideerd en uitgestoten worden. Elke dag. 
Honderden. Ik ken de realiteit. En daar wil ik iets aan doen. Niet om verdeeldheid te zaaien, maar om mensen 
met een vergelijkbare achtergrond te helpen integreren in de moderne westerse samenleving, en deze 
samenleving is vrijer, rijker en rechtvaardiger dan de samenlevingen die mensen zoals ik achterlieten.
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Men zegt dat ik over de rug van moslims carrière probeer te maken. Ik weet niet of ik iemand een carrière 
moet aanraden waarvan het hoogtepunt bestaat uit salafistische doodsbedreigingen. Maakt Marianne Thieme 
met haar Partij voor de Dieren carrière over de rug van dieren? En is het een schande dat GroenLinks populair 
is geworden over de rug van het milieu?
Wat is het alternatief? Zwijgen over de problemen in de islamitische gemeenschap? Zwijgen over de 600 
islamitische vrouwen in Leidschendam-Voorburg die het daglicht niet zien omdat zij opgesloten zijn? Zwijgen 
over de homoseksuelen die dagelijks te maken hebben met bedreigingen en geslagen worden door 
Marokkaans-Nederlandse moslims? Zwijgen over de moslims die hun geloof willen verlaten, maar dat niet 
durven omdat zij bedreigd en geïntimideerd worden? Zwijgen over de 6 procent van alle moslims – dat zijn er 
60.000! – die afvalligen geweld willen aandoen?
Wat ik betreur, is dat deze prachtige partij met haar overweldigende geschiedenis van emancipatie en 
vooruitgangsdenken, de Partij van de Arbeid, zich als partij niet durft uit te spreken over de dagelijkse 
gewelddadigheid in de islamitische gemeenschap. De terreur van alledag die meisjes en vrouwen voor de rest 
van hun leven met trauma’s belast. De terreur van alledag die individuen bijbrengt dat haat tegen ongelovigen 
door Allah beloond wordt. De terreur van alledag die van jongens verongelijkte vechtmachines maakt.
Ik respecteer de minister van Integratie, maar ik begrijp niet dat zij miljoenen euro’s wil investeren om een 
positief beeld van de islam te verspreiden. Dit is de naïviteit ten top. Investeer in de waarheid, in de feiten, in 
de werkelijkheid van de alledaagse terreur achter de voordeuren, in de slaapkamers, in de keukens.
De man wiens naam ik hier niet kan noemen en ik hebben dezelfde visie op de problemen in de islamitische 
samenleving. Maar wij staan een totaal andere aanpak van die problemen voor. W. wil de Koran verbieden. 
W. wil stimuleren dat moslims het land verlaten.
Deze ideeën zijn naar mijn inzicht onconstitutioneel en keren zich dus tegen de vrijheid van religie. Maar ik 
verdedig de vrijheid van W. om zijn ideeën te verkondigen. Anders dan W. wil ik moslims binnen de grenzen 
van de Grondwet binden aan Nederland, zonder de gewelddadige dreiging van de radicale islam te 
verdoezelen.
Als wij de problemen in de islamitische gemeenschap als feit accepteren, is de helft van de weg al afgelegd. 
Het gaat er nu om die problemen te bestrijden. Samen met u wil ik concrete oplossingen vinden. Niemand 
heeft de waarheid in pacht. We moeten hier met ons allen aan werken. Het gevaar van de radicale islam mogen 
we niet wegpoetsen. Dat zou een suïcidale vorm van wegkijken zijn.’
Ehsan Jami is PvdA-lid van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg en voorzitter van het Comité van 
ex-moslims. Dit is de tekst van de lezing die hij zaterdag wil houden op het Congres van de PvdA.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 13:57 uur
Rene Gerritsma.
Waarom rechtpraten wat krom is? De medelanders die je bedoelt tref je doorgaans op geen ander forum aan 
dan Maroc.nl, alwaar ze gezamenlijk en in volle overtuiging de andere kant op kijken, een PvdA waardig. De 
medelanders dus waar nauwelijks dialoog mee mogelijk is, bij gebrek aan zelfkritiek. Ze vervreemden zich 
daardoor zelf van onze maatschappij, en voelen zich derhalve verwijderd. Leg de bal wel waar hij thuishoort, 
en informeer anders eens bij Chinezen, Vietnamezen, Indiers, Indonesiers, Taiwanezen, Boeddhisten en 
Hindoes hoe het komt dat deze zich niet gediscrimineerd (hoeven te) voelen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 15:04 uur
M. Mouktafi, lees dan ook de -wel goed onderbouwde- kritiek erop, voor nog meer genieten.

(betreft WRR-rapport)

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 17:45 uur
In die wijken woont kansarm en crimineel. Met helaas een groot accent op allochtoon, het is niet anders. Die 
verloedering is weliswaar van alle tijden, maar de bijkomende criminaliteit en vandalisme zijn dat niet, want 
kunnen hoofdzakelijk op het conto van Noord-Afrikanen en Antillianen worden bijgeschreven. Maak eerst 
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die ouders in hun eigen taal eens duidelijk wat van hen verlangd wordt (de plichten dus, de rechten kennen ze 
al) en leg bindende sancties op (korten kinderbijslag / heropvoedingskampen e.d.). Klinkt allemaal vreselijk, 
maar de softe aanpak tot heden kost bakken met geld zonder enig resultaat. Waar een zekere beschaving (lees: 
op normale, gangbare wijze functioneren in een maatschappij, met respect voor de medemens) niet (kan) 
ontstaan, moet er maar een dwingende hand aan te pas komen, want nog altijd de beste leermeester.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 oktober 2007, 18:14 uur
Onderstaande is waargebeurd, en symptomatisch voor de houding van een grote groep waar geen dialoog mee 
te voeren is, anders dan op brulapenniveau. Maar triest is het wel.
>>Het is zaterdagmiddag, een uur of drie. Het is mooi weer en ik ben aan het werk. Ik ben opticien van 
beroep en ben die dag werkzaam in xxx. Het is druk, zoals gebruikelijk op zaterdagmiddag.De sfeer is 
doorgaans ontspannen, omdat mensen weekend hebben en zich vrij voelen. Die middag loopt het iets anders 
dan anders. Ik help een vriendelijke dame, ik schat zo’n 65 jaar, die haar bril komt ophalen. Aan een tafeltje 
hangen twee jonge jongens, ik schat zo rond de 20, met een verveeld gezicht. Tot dan toe vielen ze mij
niet op. De dame is tevreden met haar nieuwe bril en rekent af. Ze zegt mij gedag en loopt op de twee jongens 
af. Ze spreekt ze met duidelijke stem toe: ‘Ik wil toch even tegen U zeggen dat ik het niet netjes vind hoe jullie 
net buiten tegen mijn man hebben gedaan. Dat dóe je niet, zo ga je niet met mensen om.’ Eén van de jongens 
komt overeind en begint te schreeuwen: ‘Ah joh, ga fietsen, oud wijf’. En de toon is gezet. Iedereen in de 
winkel is
meteen stil. Wat was er gebeurd? Mijn twee collega’s en ik
hadden dat niet meegekregen. De vrouw vertelt later dat één van de jongens vlak voor het ingaan van de 
winkel haar man, die in een scootmobiel zat, hard in het gezicht heeft geboerd. Ik begrijp
onmiddellijk haar boosheid. De vrouw schrikt van de harde reactie van de jongeman, maar laat zich niet 
zomaar de mond snoeren. ‘Wat zegt U tegen mij? Oud wijf? Ik zeg alleen maar dat ik het respectloos vind dat 
U zo tegen mijn man doet’. En opnieuw begint de jongen te schreeuwen: ‘Hou je bek, ouwe bok. Donder 
op!’. De vrouw is ontdaan door het gedrag van de jongeman, evenals, naar later blijkt, de andere klanten die in 
de winkel aanwezig zijn. De jongeman blijft schreeuwen en de dame grof beledigen. Ik weet niet wat ik moet 
doen. Beter gezegd: ik weet het wel, maar ik durf niet. En met mij vele anderen. Ik ben verbaasd over de 
voelbare spanning die in de winkel hangt en hoe iedereen reageert. Niemand
valt de dame bij die toch zó in haar recht staat. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar, inclusief ikzelf. Daar staan 
we dan met ons goede gedrag. Iedereen weet goed wat normen en waarden zijn, maar als er iemand is die alle 
normen en waarden schendt, staan we er allemaal stilletjes naar te kijken. Uiteindelijk heeft een collega van mij 
de moed gevonden om op de jongen af te stappen. Ze zegt
tegen hem: ‘Wil je misschien even normaal doen? Ik tolereer dit gedrag niet in de winkel’. Dan begint de 
jongen tegen haar: ‘Ach, wat nou, dat ouwe wijf moet haar bek houden en opdonderen.’ Mijn collega, die 
staat te trillen op haar benen, reageert: ‘Ik heb graag dat je de winkel verlaat.’‘En waarom dan? Zeker omdat ik 
Turks ben.’ ‘Nee hoor, gewoon omdat je je zo asociaal gedraagt,
anders niet.’ ‘ Het is ook altijd hetzelfde met jullie. Altijd maar discrimineren.’ Al tierend verlaat hij gelukkig 
toch de winkel. Alle klanten kijken hem ontsteld na. Ik sta te shaken en met mij mijn twee collega’s. Hij bleek 
dus een Turkse jongen te zijn, dat stond niet op zijn voorhoofd geschreven. En daarom mag je hem dus 
blijkbaar niet de winkel uitzetten. Wie heeft in deze situatie nou een vooroordeel over wie? Ik merk wel vaker 
dat sommige klanten van buitenlandse afkomst het woord discriminatie
voor in de mond hebben liggen als iets niet gaat zoals zij dat willen. Maar zoals deze jongen het als excuus 
gebruikt, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik vraag me af of deze jongen gelukkig
is in dit land. Waar haalt hij zijn plezier vandaan? En waardoor is zijn disrespect ontstaan voor zijn 
medemens? Waarom moest hij de oudere man zo behandelen en later de dame? Allemaal vragen
waar ik geen antwoord op krijg en waar ik alleen maar naar kan gissen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 oktober 2007, 13:22 uur
Zojuist gelezen in Bizz (voor ondernemers):
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>>>>>Leefde Prins Bernhard nog maar. Dan zou Henk J. vandaag nog een sympathietelefoontje krijgen. De 
ondernemer uit Enschede mepte een inbreker zijn zaak uit, en staat dus vandaag voor de rechter. Want zo 
werkt dat in Nederland, waar boevenvangers boeven zijn.
Henk J. dus. Dat we zijn achternaam niet gebruiken geeft het al aan: de man is verdacht van een misdrijf. De 
verkoper van kunststof kozijnen haalde het in zijn hoofd om een inbreker, die zijn vrouw bedreigde, 
hardhandig de deur te wijzen. Hij pakte de honkbalknuppel van zijn zoontje en werkte draaideurcrimineel 
Davy van der P. zijn zaak uit.
Doodslag
Een standbeeld had ondernemer Henk daar niet voor verwacht, maar een woordje van dank van de politie was 
toch wel aardig geweest. Maar zo werkt dat natuurlijk niet in Nederland. Dus moet de Enschedese 
ondernemer zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor zijn uiterst onverantwoorde gedrag. Poging tot 
doodslag wordt hem ten laste gelegd. Want de ondernemer had natuurlijk netjes tot tien moeten tellen toen zijn 
vrouw bedreigd werd.
Ondernemersgeweld
Ondertussen haalt die draaideur-Davy vandaag waarschijnlijk weer ergens anders de kassa leeg. Mocht u 
vandaag oog in ogen staan met dit slachtoffer van zinloos ondernemersgeweld: wees een goed burger, en geef 
die jongen toch netjes uw kassa mee.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 oktober 2007, 14:38 uur
Ik zag dat mijn commentaar op het artikel uit Bizz was weggevallen. Een dergelijk voorval staat niet op zich, 
maar is norm in dit land. En die wordt door ver buiten de realiteit staande schertsfiguren als Donner in stand 
gehouden. Aldus kan een beschaving zich ontwikkelen tot waar we het nu mee moeten doen, alle goede 
voornemens ten spijt. De politie is al lang geleden monddood en vleugellam gemaakt, jusitie wordt 
gedomineerd door het voormalige tuinbroekencircuit van de jaren zestig. Dus alle begrip voor daders, en 
bestraffen van (ook zichzelf verdedigende) slachtoffers. Hoezo beschaving bijbrengen? Van alle softe 
middelen heeft er nog niet een tot succes geleid; de effecten daarvan druppelen dagelijks door, van jeugdzorg 
tot gevangenisbeleid. Criminelen krijgen het hier voor elkaar een record van tweehonderd misdrijven te plegen 
(recent gevestigd) zonder effectieve maatregelen te hoeven ondergaan, dankzij justitie. Als die basis al zo rot is 
als een mispel hoef je van enig beschavingsniveau niets te verwachten, en al helemaal niet van een overheid 
die tot de veroorzakers en instandhouders behoort.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 10 oktober 2007, 21:14 uur
Natuurlijk bestaat er een Nederlandse identiteit. Vraag maar aan hier langer verkerende buitenlanders, en alle 
grote gemene delers komen op tafel. Voorzien van een koekje, van eigen oerhollands deeg. Maxima was 
gewoon een beetje dom, door zichzelf als norm te zien. Maar ook een omhoog gevallen Argentijns 
burgermeisje mag fouten maken, al zijn onderwerp en tijdstip niet erg doordacht gekozen. Maar eerlijk gezegd 
zal het me worst wezen wat ze zegt; het is niet meer dan een mening, een van de zestien miljoen…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 oktober 2007, 17:36 uur
Nederlandse politici hebben de pest aan referenda, en daarmee aan een wezenlijk onderdeel van wat 
democratie gestalte geeft, dat behoren we onderhand te weten. We leven hier echter niet in een democratie, 
maar moeten het doen met de dictatuur van de heersende partijen / coalitie (wie heeft daar ooit voor gekozen?). 
De daarbij behorende macht dient gewaarborgd, dus daar passen geen referenda bij. Wat resteert zijn 
fopspenen, aan een tiet waaruit ook al geen melk komt, maar enkel troebel water.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 oktober 2007, 17:32 uur
Hoeveel mensen zijn eigenlijk lid van een politieke partij? Het merendeel van de inwoners is dat namelijk niet, 
dus (vanuit) een relatief kleine groep wordt over ons wel en wee beslist. Ik vraag me af of de Romeinse 
modellen inmiddels niet zijn achterhaald, het leven ziet er na ruim tweeduizend jaar toch echt anders uit dan 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/10/03/overheid-bewoners-probleemwijk-beschaving/#comment-16718
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/10/09/ging-prinses-maxima-haar-boekje-te-buiten/#comment-17020
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/10/11/moet-het-burgemeesterreferendum-worden-afgeschaft/#comment-17337
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/10/11/moet-het-burgemeesterreferendum-worden-afgeschaft/#comment-17357


toen. De problemen van nu zijn onvergelijkbaar, en worden ook nog eens op veel grotere schaal opgediend, 
met een enorme impact op heden en vooral toekomst. Klimaat, milieu, bevolkingsontwikkeling, uitputting 
bodemschatten, vervuiling, er staat veel op het spel dat prioriteit verdient. Alsmede een brede aanpak, het 
partijdenken voorbij. Maar dankzij wat democratie heet te zijn zitten we hier nog steeds te stuntelen met 
eenzijdige belangengroeperingen, van links tot rechts, en van fundamentalist tot atheist. Maar wat we feitelijk 
nodig hebben is een op overleven gericht, mens-, dier- en natuurlievend landsbestuur, voorzien van visie en 
daadkracht, en gevoed door referenda die er toe doen. Weg dus met al die idiote ideologieen die nu nog de 
dienst uitmaken, want die houden juist noodzakelijke ontwikkelingen tegen. En al die verkiezingen daarvoor 
zijn een lachertje, waar we de koks mogen kiezen, maar over de menukaart nulkommanul te vertellen hebben. 
Maar een volk weet donders goed wat wel en niet van (toekomstig) belang is, bij een juiste voorlichting. Als 
dat besef ooit doordringt kunnen we hopelijk kiezen voor een regering, bestaande uit ons passende 
geledingen, en gericht op het welzijn van volgende generaties. Tot die tijd mogen we spelen met plastic 
poppen, zoals in Utrecht gebeurd is.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 oktober 2007, 22:29 uur
Resocialisatie is niet zaligmakend, want 75 a 80% vervalt ondanks dat in recidive, keer op keer. De kosten 
hiermee gemoeid zijn gigantisch, het effect is minimaal. Ik denk dat we ‘gewoon’ maar moeten accepteren dat 
een toenemend aantal afwijkingen wordt gekweekt, vermoedelijk genetisch bepaald. Mogelijk dat ooit 
correcties kunnen worden ingebouwd, maar tot die tijd zullen we toch echt de maatschappij tegen dergelijke 
uitwassen dienen te beschermen, want er komt wel erg veel kaf uit het koren. Isoleren dus, en niet wachten op 
het zoveelste ‘incident’. De tijdsduur kan gekoppeld aan de aard van het misdrijf, desnoods levenslang. En 
tevens wordt het tijd dat we zelf eens selectiever gaan kweken, waar we dat bij nagenoeg alle andere soorten al 
normaal vinden. Klinkt niet helemaal lekker, maar we zullen ooit wel moeten, om te overleven.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 oktober 2007, 18:46 uur
Ben het helemaal met Moritz eens. We leven hier (nog steeds, maar wel afnemend, en door wie afgenomen is 
eveneens duidelijk) in een feminiene samenleving, waar het Marokkaanse masculinisme sterk mee 
contrasteert. Niet anders dan een botsing van culturen, maar dat was al in de tachtiger jaren bekend. En 
incidenten zijn het ook al niet, want Marokkanen veroorzaken overal overlast, met een torenhoog aandeel in 
criminaliteit en vandalisme. Alleen een keiharde aanpak wordt door die groepen begrepen, de softe aanpak 
leidt al decennia tot niets. Ik zou opteren voor werk-/onderwijskampen, waar sporten is uitgesloten en 
onderwijs (op de koran na) verplicht. Ik betreur het inmiddels dat de dienstplicht ooit is afgeschaft, want daar 
werden structuur alsmede normen en waarden desnoods hardhandig bijgebracht, en dat is wat deze mannetjes 
hard nodig hebben. Ik wens betreffende agente(s) veel sterkte toe, want de toegebrachte wonden hebben ze 
vooral aan het uitblijven van een juiste aanpak te danken. Het wachten is nu op het volgende ‘incident’, alle 
geleuter van Cohen c.s. ten spijt.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 oktober 2007, 20:09 uur
Overigens is het wachten nu op randdebiele rechters, die het dodelijke schot veroordelen, met een zware straf 
voor betreffende agente(s), want die hadden pas mogen schieten na overleden te zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 oktober 2007, 17:47 uur
Uitgangspunt dient te zijn dat docenten een behoorlijk salaris genieten, maar er zijn meer groepen die daarin 
worden achtergesteld, politie bijvoorbeeld. Het is echter bezopen daar scholieren / studenten voor te laten 
boeten. Ons land heet toch rijk te zijn, waarin eigenlijk? Onderwijs hangt onder aan de Europese middenmoot, 
dus kennelijk kan het stukken beter. Kwestie van prioriteiten stellen, haal het geld maar weg bij het hoofdstuk 
‘veiligheid’, dat ons jaarlijks 27 miljard kost. Met vijf criminelen in een cel en ontmanteling van de talloze hen 
omringende flutorganisaties hoeven docenten noch studenten de dupe te worden
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 oktober 2007, 21:58 uur
Bush en de waarheid, dat verdraagt elkaar niet. Israel berooft onder supervisie van de USA de Palestijnse 
staat van al zijn illusies, is in bezit van kernwapens om die positie te bestendigen, en wordt nu gebruikt om 
Iran (aan) te pakken. Sinds Bush is de onveiligheid in de wereld aanzienlijk toegenomen, daar is / was 
Saddam een vriendelijke kleuter bij. Niet de -vermeende- Iraanse atoombom, maar vriendje Bush veroorzaakt 
een Derde wereldoorlog, want olie olie oliedom.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 oktober 2007, 21:47 uur
De betekenis van Jan als beeldhouwer was gering, en als schrijver vertegenwoordigde hij met verve een 
generatie, en een tijdperk. En net als alle andere schrijvers belandt hij in de vergetelheid, we moeten hem niet 
groter maken dan hij is, en vooral niet in -laat staan buiten- polderland. Maar hij was BN’er, een van de 
inmiddels zestien miljoen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 25 oktober 2007, 17:52 uur
Ik word zo langzamerhand een beetje moe van al dat moslim- en islamgeleuter, en met name van de negatieve 
bijklanken die er kennelijk aan verbonden zijn. Waarom zijn Hindoestanen, Boeddhisten, Chinezen, 
Vietnamezen, Taiwanezen, Indiers en Molukkers nooit negatief in het nieuws. Omdat ze zich gewoon 
aangepassen, met behoud van eigen identiteit. Kennelijk zijn het hogere beschavingen, passend bij de onze. 
Door dat Parijse moslimgajes als voorbeeld te nemen, lok je ze hier weer uit de tent, en daar ligt een 
verantwoordelijkheid voor de redactie. Zwijg ze dood en pak ze stevig aan, een betere remedie lijkt me niet 
voorhanden.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 26 oktober 2007, 12:27 uur
Mostafa, Marokkanen zijn van geen enkele betekenis geweest voor WOII. Op een handjevol strijders na, dus 
ken uw geschiedenis. Maar waar ze tegenwoordig wel een groot aandeel in hebben is de criminaliteit, en daar 
is niets stoffigs aan te bemerken. Vreemd, dat het juist Noord-Afrikanen zijn die zich daarin specialiseren, 
terwijl andere culturen kennelijk meer in eigen ontwikkeling en integreren zijn geinteresseerd. Ik vermoed dan 
ook eerder dat het niet zozeer cultuurgebonden als wel i.q.-gebonden is…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 23 oktober 2007, 17:52 uur
Zoveel hoofden zoveel zinnnen, oftewel niemand die het weet. Ook zure regen was ooit een hot item, maar is 
van de kaart verdwenen, wat niet over de vermend verzuurde bossen kan worden gezegd. Wetenschappers 
weten het niet of spreken elkaar tegen, en klimaat is grensoverstijgend. Maar duidelijk is wel dat maatregelen 
wereldomspannend dienen te zijn, zo ze al van invloed (kunnen) zijn. Als we klimaatbeleid serieus willen 
nemen, zullen we dat ook met bevolkingsbeleid moeten doen, want er is maar een (accent) effectieve 
maatregel: drastische bevolkingsafname.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 26 oktober 2007, 11:50 uur
Je kan er de fraaiste theorieen aan ophangen, maar het wel onze soort die de aarde uitput. In disharmonie 
levend met andere soorten, dus verstorend. Het draait om niets anders dan de aantallen, we zijn gewoon met 
tevelen. Eerst zullen we onze soort moeten ontmythologiseren, om de feitelijke waarde ervan te kunnen 
vaststellen. Maar misschien kunnen we dat maar beter niet doen…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 26 oktober 2007, 17:55 uur
Eindelijk een president met visie en daadkracht, die hebben we ook in ons land hard nodig. Nederland heeft 
geen behoefte aan weer een miljoen huizen, want ook al bouw je er tien miljoen, gevuld worden ze altijd. 
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Waar we wel behoefte aan hebben is in alle opzichten aan minder, op groen, ruimte en frisse lucht na. Te 
beginnen met minder mensen, gevolgd door minder huizen, wegen, files etc.etc.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 27 oktober 2007, 12:44 uur
Wat een geleuter over Frankrijk. Voorlopig is het nog altijd het land waar miljoenen polderlanders hun 
vakantieheil zoeken, om het fantasieloos versteende eigen landje even te ontvluchten. Het gaat om de intentie, 
achterliggende gedachten zijn niet interessant, want in de politiek zijn alleen maar dubbele agenda’s aan te 
treffen. Maar wat Sarkozy voorstaat, daar zijn we in ons land al lang aan toe, en nog veel drastischer. Nu nog 
een regering die dat besef krijgt.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 31 oktober 2007, 17:43 uur
Jan uit Middelburg? Ik vermoed eerder Youp uit Amsterdam of Bin Laden vanuit een Pakistaanse grot…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 2 november 2007, 18:21 uur
Veel geschreven Nederlands lijkt al op Chinees, dus dat lijkt me een prima voorstel…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 7 november 2007, 17:53 uur
Ons probleem is dat we niet in staat zijn om over grenzen heen te kijken, laat staan te zien. En we kennen maar 
een norm, de onze, en die exporteren we het liefst over de hele wereld. De relatie tussen twee mensen verschilt 
daarin nauwelijks van de gevoelde relatie binnen een volk. Wij aanbidden hier de de- en nemocratie (die 
inhoudelijk meer dictatoriale trekken blijkt te hebben dan ons lief is), dus dient de wereld van dit heilmodel 
verzekerd. Maar hoeveel bloed, zweet en tranen zijn daaraan voorafgegaan? En hoelang is het geleden dat we 
er niet over peinsden voormalig Indie af te staan? En nu de Chinezen ff de les lezen? Komop zeg, dit pislandje 
is van geen enkele betekenis -anders dan economisch- en denkt ook zonder hand in eigen boezem de gids te 
kunnen uithangen, tot groot vermaak elders. Laten we eerst zelf maar eens naar een democratie toe groeien…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 2 november 2007, 18:15 uur
Nog meer files, Eurlings kan ze beter aan openbaar vervoer laten wennen, desnoods onder begeleiding. Ze 
nemen deel aan het verkeer onder toezicht, en voorspelbaar doorgaans van ouders die ‘het beste met hun kind 
voorhebben’, dus dubbel haantjesgedrag. Alles dat een beetje wijzer is laat kinderen juist zo laat mogelijk aan 
het huidige verkeer deelnemen, dan hou je ze ook iets langer in leven.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 8 november 2007, 17:55 uur
Wat een vraag…Hoe geconditioneerd moet je eigenlijk zijn om er niet van te mogen of kunnen genieten? En 
waar staat geschreven dat feminisme en emancipatie de hoogst haalbare middelen / doelen zijn? Wees jezelf en 
vrouw, dat lijkt me toereikend voor alle niveau’s. En waarom zouden vrouwen op mannen moeten lijken, er 
zijn wel betere doelen te bedenken…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 9 november 2007, 17:43 uur
Als gemeenten echt vervuilers willen weren, moeten ze met het menselijke ras beginnen. Dus geen woningen 
en wegen meer, maar juist minder, dan volgen de auto’s vanzelf.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 12 november 2007, 18:43 uur
Ik zie niet in waarom je handen en geest wel tegen betaling mag verkopen, en bijv. nieren niet. Om gelijke 
kansen voor iedereen te creeren is voorgestelde vorm van ‘vergoeden’ zo gek nog niet. We praten over een 
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overbruggingsperiode, want ooit zal onze fysieke inventaris grotendeels uit de fabriek komen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 12 november 2007, 18:06 uur
Het aantal potentiele illegalen voor ons land bedraagt ca. 5 miljard, dus ergens moet je grenzen trekken. Zo’n 
grens ligt dus bij het woord ‘illegaal’, en anders ben je welkom. Als illegaal heb je nergens recht op; niet op 
verblijfskosten, niet op gezondheidszorg etc. Dat is dus de gok die je neemt, daar hoeven eigen inwoners niet 
voor te bloeden. Als je als (semi) overheid die regels wenst te doorbreken, mag dat van mij op straffe van 
sanctie, want je speelt met belastinggeld van legalen. Dat heeft allemaal niets met medemenselijkheid van 
doen, maar alles met misbruik en het scheppen van precedenten om ook dat te kunnen legaliseren. De softe 
aanpak heeft ons inmiddels miljarden gekost, dankzij een bevoorrechte groep illegale gelukszoekers. 
Bevoorrecht, want miljarden zijn er niet eens toe in staat.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 13 november 2007, 17:02 uur
Dit land is gewoon overvol, met zowel legaal als illegaal. En illegaal staat veelal voor kansarm, terwijl we daar 
juist al massa’s van in huis hebben. We dienen onze grenzen naar rato open te stellen voor politieke 
vluchtelingen, niet voor economische gelukszoekers. En liefst met een langetermijn visie, gekoppeld aan 
bevolkingsbeleid, iets dat tot nu toe totaal ontbreekt. Je kan een land niet ongelimiteerd met mensen 
volproppen, dat wreekt zich vroeg of wat later, maar meestal als het economisch tij keert, niet meer dan een 
golfbeweging. Het is dat totale gebrek aan visie, versluierd door reeksen ad hoc maatregelen, dat we in 
toenemende mate op ons brood (zullen) krijgen. Partijpolitieke overwegingen ten spijt heeft Kamp gelijk, want 
zonder remmen valt er helemaal niet meer (aan) te sturen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 13 november 2007, 17:30 uur
Het barst buiten Europa van (kans)arm. Afrika, Azie en Arabie zitten er bomvol mee. Ik wil al die barmhartige 
Samaritanen in deze ‘discussie’ wel eens horen als er miljoenen dreigen binnen te komen. Geen ondenkbare 
optie, want slechts een fractie van het geheel, en goed nieuws verspreid zich snel, desnoods per rooksignaal. 
Het beste is en blijft hulp aan deze mensen / landen ter plekke, en dat zou voor ons een plicht moeten zijn, en 
voor hen een recht. We verzuipen hier in de welvaart, dat kan stevig afgeroomd, ook zonder pijn te voelen. 
Een soldariteitsheffing kan tot de mogelijkheden behoren, als het maar direct ten goede komt aan de 
allerarmsten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 14 november 2007, 22:36 uur
148 W.T. Bril
Vergelijkingen gaan altijd mank, zoals ook die met Monaco. Wat daar gaat wonen kiest daar zelf voor -vaak 
uit belastingtechnische overwegingen- en heeft veelal voldoende kapitaal achter de hand om zich in meer 
landen te vestigen. Nederland is een ander verhaal. In 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners, nu zijn we 
hard op weg naar de 17 miljoen. De gevolgen daarvan zijn talloos, maar worden nog steeds niet of te weinig 
onderkend. Ook op kleine schaal heb ik mogen ervaren waar dat toe leidt, bij dorpen die verstedelijken en 
steden die naar elkaar toe groeien. Een sluipend proces, en ver buiten de randstad.
Mensen zelf zijn veroorzakers van problemen, in welke vorm dan ook. En nemen die aantallen toe, dan nemen 
de problemen ook toe, een ijzeren wet. Maar de verregaande, ingebakken domheid van de soort verhindert dit 
te begrijpen, want de mens is heilig verklaard, door zichzelf. En heiligen kennen geen tekortkomingen, toch…
Maar eigenlijk is het heel simpel allemaal. Ons land is een huishouden in het groot, dus u kunt de problemen 
ook relateren aan uw eigen huishouden. Hoeveel leuteraars in deze ‘discussie’zouden hun huis open stellen 
voor illegalen? En hoeveel van de resterende leuteraars zijn bereid hun doorzonellende met drie slaapkamertjes 
te (moeten) delen met wat spontaan in huis vallende passanten, incluis bijkomende kosten? Te vol, toch? Kans 
op herrie, toch? Minder op het bordje, toch? En zouden we dat als land dus wel moeten willen of gedogen? 
Wij, met al onze tuinhekjes, want buuf zou eens een stapje op onze grond zetten…
NRC heet een kwaliteitskrant te zijn, maar als het discussieforum daar een afspiegeling van is gok ik op de 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/11/12/moet-hulp-aan-illegalen-bestraft-worden/#comment-20328
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/11/12/moet-hulp-aan-illegalen-bestraft-worden/#comment-20383
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/11/12/moet-hulp-aan-illegalen-bestraft-worden/#comment-20385
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/11/12/moet-hulp-aan-illegalen-bestraft-worden/#comment-20425


kwaliteit van de papiersoort.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 november 2007, 12:45 uur

En waarom zou je een onderbuik als deel van je lichaam negeren, nietwaar  . Maar het gebruik daarvan in 
overdrachtelijke zin duidt op begripsverwarring, want die gevoelens komen doorgaans uit hart en ziel, en de 
kracht ervan zit in het ontbreken van enige ratio, goddank.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 november 2007, 21:40 uur
Reactie 184 W.T. Bril
Ik ben met u eens dat ‘meer’ niet staat voor ‘beter, zoals ook ‘welvaart’ niet staat voor ‘welzijn’. Maar onze 
aantallen zijn wel allesbepalend voor de kwaliteit van leven. Niet alleen van ons leven nu, maar met name het 
leven van toekomstige generaties. Zonder die drastische toename in aantal dreigt de zee niet te worden 
leeggevist, de bodem niet te worden uitgeput, de lucht niet te worden verontreinigd, kortom, dreigen we niet 
door onze roofbouw en in ons eigen vuil om te komen. Een reele dreiging, alle seinen staan inmiddels wel op 
rood. En dan te bedenken dat landen als China en India nog aan het begin van onze ontwikkeling staan…, met 
evenveel rechten. We hebben de menselijke maat met de start van het industriele tijdperk verlaten, we zijn 
volstrekt onbekend met de consequenties van ons handelen, we rommelen maar wat aan, in volstrekte 
disharmonie met alle andere vormen van leven op aarde. Het keerpunt kan m.i. liggen bij een -
mensvriendelijke- halvering van onze soort. Daarmee sparen we de aarde, hoeven nauwelijks op onze 
welvaart in te leveren, en kunnen onze lening van toekomstige generaties van rente voorzien.
Maar we leven inderdaad in extreem decadente tijden, waarin het normaal wordt gevonden dat tegen een 
balletje schoppen of slaan miljoenen oplevert, terwijl miljarden van de honger creperen. Dat die hun tol komen 
eisen is dus niet vreemd, maar dat is slechts een gering deel van wat hier illegaal binnenkomt. De echte 
crepeerders zijn daar immers helemaal niet toe in staat.
U haalde Monaco aan, maar het is geen straf om in dat onbeduidende plekje op elkaar te kruipen, met een 
dergelijk in- en uitzicht op zon en zee, alsmede een straal van honderden kilometers aan natuurschoon rondom 
waar ons land niet aan kan tippen. Liever vergelijk ik met Denemarken, een land groter dan het onze, met vijf 
miljoen inwoners. Om de verschillen te weten moet je er even verblijven. Rust, ruimte, natuur, en een uur 
rijden zonder iemand tegen te komen, kom daar bij ons maar eens om. Het is niet voor niets dat een paar 
miljoen polderlanders jaarlijks naar Frankrijk afreizen, om daar te vinden wat ze hier hebben verloren, in 
eenzelfde orde van grootte. Meer mens met minder mensen, ik blijf erbij.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 november 2007, 21:04 uur
Ja hoor, 3.2 miljard euro voor spelletjes waarvan de opbrengst niet vaststaat, maar vrijwel zeker lager is dan 
de kosten. Ik zie de kreten al tot me komen, van ‘op de kaart staan’ tot ‘eeuwige roem’ blabla. En, oh ja, de 
belastingbetaler mag het ophoesten, net als die grandioze Betuwelijn e.d. Hopelijk wordt de mensheid ooit van 
die megalomane beslissers verlost, want meer dan oprichten van eigen monumenten hoeven we niet van ze te 
verwachten. En een erectie voor 3,2 miljard is eigenlijk best wel veel. Maar ja, we leven in een democratie, 
dus de dictatuur van een enkeling zal wel de doorslag geven.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 november 2007, 19:53 uur
Vogelaar gaat gewoon op de aloude PVDA-toer, dus pappen en nathouden of onder het tapijt vegen. Het is de 
bekende kletskoek die de PVDA juist massa’s stemmen heeft gekost, en terecht. Natuurlijk zijn / waren 
Wilders en Verdonk niet perfect in hun aangedragen oplossingen, maar beter actie dan een uitblijven ervan, 
want juist dat laatste heeft aan de wieg gestaan van de huidige problemen. Dat haar eigen partij daar een 
belangrijke rol in heeft gespeeld is ze kennelijk vergeten, reden om nu maar op Wilders en Verdonk af te 
geven. Dat mens hoort helemaal niet in een regering thuis, maar op een straathoek, met potten vol begrip en 
lijm in haar hand, en kennis onder haar hakken.
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Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 november 2007, 21:33 uur
W.T. Bril heeft gewoon gelijk, er is helemaal niets aan de hand, gaat u rustig slapen. Tegen die ene keer in het 
jaar dat een muzelmannetje ontspoort staan duizenden blanke criminelen die dagelijks dood en verderf zaaien, 
en bij mij in de straat kan ik geen moskee ontwaren. In Den Haag gooiden ze niet met een handgranaat naar de 
politie, want dat bleek bij nader onderzoek een kiwi te zijn. Theo van Gogh loopt nu incognito in Arnemuiden 
rond, het mes bleek in een opblaaspop te zijn gestoken. Verdonk, Wilders, Ali, Jami en ook Rushdi werden 
voor hun mening bedreigd door een zwerm wespen, maar die zijn inmiddels verdelgd, hun kust is veilig. En 
stille tochten werden in het leven geroepen om geluidsoverlast tegen te gaan. Hoofddoekjes, sluiers en burka’s 
voorkomen haren in het eten, en vrouwelijke handen in die van mannen slijten harder. Van 72 maagden in een 
klap worden we alleen maar blij, want mannen willen neuken van avondrood tot ochtendstond v.v. Het is 
daarom ook volkomen terecht dat een door 15 muzelmannen verkracht meisje zweepslagen krijgt, want ze had 
haar vagina ook met naald en draad dicht kunnen naaien, dus nalatig. En last but not least hebben bijbel, koran 
en thora allemaal gelijk, want wat geschreven staat is waar. Ik blijf er met W.T. Bril bij, er is niets aan de 
hand, gaat u rustig slapen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 20 november 2007, 21:34 uur
W.T.Bril 121
In pincipe heeft u gewoon gelijk, maar ik word soms een beetje hondsmoe van herhalingen, door mensen die 
voor elkaar vreemde talen spreken, en dat bijna voorspelbaar zullen blijven doen. Ik word dus soms moe van 
u, en eveneens van mezelf, want we verstaan noch begrijpen elkaar. Daar zijn we niet uniek in, alle discussies 
worden er in de hoogste mate door getekend. En ach, zo af en toe een beetje sarcasme moet kunnen, dat klaart 
de lucht, lichtblauw of inktzwart, al naar gelang de behoefte. Maar wat heeft u tegen emoties? Ons gehele 
denken en al onze beslissingen worden er door gestuurd, en alleen bij gelijk achteraf heet het ratio. En geloof 
me, ik slaap nog steeds rustig, want accepteer wat onvermijdelijk is. Overigens veronderstelt u aan een 
discussie deel te nemen, waar ik vooral monologen signaleer (en nee, ik vlak mezelf daarbij niet uit;)).

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 november 2007, 21:43 uur
127 W.T Bril
Hoe lager op de sociale ladder, hoe groter de emoties. Of beter: hoe lastiger het kanaliseren ervan. Maar 
kanaliseren brengt rechtlijnigheid met zich mee, en dat is weer tegennatuurlijk. Het gevaar bestaat tevens dat 
daar waar emoties zijn gekanaliseerd, dezelfde emoties staan voor rede, als opmaat voor een gelijk. Hetzelfde 
gelijk dat door de primitiefste emoties wordt uitgeschreeuwd, maar waar nu wel naar wordt geluisterd, 
vanwege de verpakking. Dat zegt dus alles over die verpakking, en niets over de inhoud. Het is het aloude 
verhaal van de vertegenwoordiger die stront voor parfum kan verkopen. Veel van die verkopers staan aan het 
hoofd van een partij of regering, en beheersen het manipuleren van hele volksstammen tot in de puntjes. Of ze 
zich daar bewust van zijn is een tweede, zo mensen zich al ergens bewust van kunnen zijn. Het lijkt me meer 
een aard, waardoor de een komt bovendrijven, en de ander ondergaat. Moet ondergaan, want zonder meester 
geen leerling. En wil ondergaan, want wil ooit ook bovendrijven. Aldus houdt dat mechanisme zichzelf in 
stand, het is ertoe veroordeeld.
Eenoog is altijd koning, maar dat zegt inhoudelijk niets over zijn wetten. Religies zijn een treffend voorbeeld 
van hoe onwetenden worden gemanipuleerd tot arm en dom, met de bedoeling dat vooral te blijven, want 
anders wordt het bestaansrecht van dezelfde religies ondermijnd. Die door miljarden omarmde religies zullen 
geheel voorspelbaar ooit aan de wieg staan van de zoveelste wereldoorlog, want kennen maar een soort gelijk. 
Ongevaarlijk ter verdediging, maar levensgevaarlijk als uit te venten overtuiging. En laten ze dat laatste nu 
allemaal doen, want stilstand heet achteruitgang te zijn, ook wat zieltjes betreft. Ze kijken daarbij niet op een 
zee meer of minder van bloed, want het gaat helemaal niet om de mens, maar om de overtuiging. Dus om een 
gelijk dat geen weldenkend mens kan onderschrijven, maar zich wel moet laten welgevallen. Het denkende 
deel van de mensheid vormt dus altijd een gevaar, en dient als eerste uitgeschakeld, de oorlogspraktijk leert 
niet anders. Een zekere angst is dus gegrond, want er lopen nogal wat menselijke monsters rond. Die lijken 
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sprekend op u en mij, en de balkanoorlog heeft geleerd waar u en ik dus toe in staat zijn. misschien niet 
zonder ophitsers, maar ook die kiezen we zelf, want voelen ons gevleid in hun schaduw, ze zeggen toch maar 
mooi wat wij denken. En ons denken is primitief, maar valt dat hen te verwijten? Ik koester liever mijn 
angsten, voorkomen is immers beter dan genezen. En het barst in de wereld van de gewonden, dus een zekere 
angst lijkt me wel nuttig, al is het maar om te overleven. Tot zover mijn monoloog 

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 23 november 2007, 21:53 uur
Ik zou aan dat uitbannen van alle religies nog graag het consumentisme en de politieke partijvorming willen 
toevoegen, hoewel in Nijmegen VVD en PvdA bij elkaar aansluiting hebben gezocht. Weliswaar in het 
fietsenhok, maar toch…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 november 2007, 19:33 uur
Discriminatie moet altijd aangepakt worden, maar Marokkanen voelen zich altijd gediscrimineerd, bij gebrek 
aan een spiegel, en met de hoofddoekjes in hun kielzog. Misschien dat ze met wat aanpassingen wel 
aangenomen worden, bijvoorbeeld in opleiding, kleding, gedrag en taalbeheersing. En anders sluiten ze zich 
veelal zelf uit, want dat discrimineren verneem ik nooit bij bijv. Aziaten of Zuid-Afrikanen. Overigens worden 
gehandicapten en 40 plussers wel gediscrimineerd, terwijl die daar juist niets aan kunnen doen. Laten we het 
accent maar op die groepen leggen, want die staan er echt gekleurd op.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 16 november 2007, 22:00 uur
66. Sara
Prachtig toch, dat je een miljoenenbedrijf wilt runnen! Die kansen zijn zowel in de USA als in ons land 
aanwezig, en het gebruik ervan hangt niet af van een kleur of afkomst, maar van faktoren die voor iedereen 
gelden. Ik ken in ons land overigens tal van succesvolle allochtonen, en bij mij in het straatje met welgeteld 
tien huizen wonen er zelfs drie. Een internist, een medisch wetenschapper annex huisarts en een chirurg. 
Prima geintegreerd, met behoud van eigen cultuur, en alom geaccepteerd. Afkomstig uit Iran en Irak, van 
moslim tot boeddhist. Maar daar gaat het dus helemaal niet om, want verreweg de meeste problemen zijn te 
herleiden tot Noord-Afrikanen, waarvan de Turken steeds beter lijken te integreren, en een grote groep 
Marokkanen steeds minder. Die laatste groep bepaalt in belangrijke mate het negatieve beeld, en verpest het 
voor andere groepen. Dat negatieve beeld roepen ze om de bekende redenen vooral zelf op, maar ik vermoed 
dat er naast onwil (onmogelijk is niets, zoals je ook zelf bewijst) ook een intellectuele, niet tot moeilijk 
overbrugbare afstand bestaat, oorzaak van misschien wel de meeste problemen.
Als je kansrijk bent slaag je overal, alle hindernissen ten spijt. Diploma’s, inzet, doorzettingsvermogen, 
hordenlopen en tal van karaktereigenschappen liggen eraan ten grondslag. Allochtonen hebben en krijgen hier 
alle kansen om zich te ontplooien, en als je die kansen niet pakt moet je de oorzaak enkel bij jezelf zoeken, en 
dat ontbreekt er in bepaalde culturen nogal eens aan. Vrouwen hadden in dit land altijd een 
achterstandspositie, maar de inhaalslag is gaande, goddank, maar allah zij daarvoor niet geprezen. 
Gehandicapten in alle kleuren zijn veel beroerder af, en werklozen boven de veertig (eveneens van wit tot 
zwart)kunnen het helemaal vergeten. Maar behoor je niet tot die groepen, dan ligt een wereld voor je open. 
Tenminste, als je in bezit bent van de vereiste diploma’s, niet op een kantoorbaan solliciteert met baseballpet 
op en gehuld in vijf maten te grote spijkerbroek, religieuze symbolen aflegt, de taal goed spreekt, geen 
crimineel verleden hebt etc. etc. Dat geldt dus voor iedereen, je mag zelf bedenken welke groepen zichzelf 
daarbij uitsluiten. Indiers, Indonesiers, Chinezen, Vietnamezen, Taiwanezen in ieder geval niet, dus aan de 
kleur kan het niet liggen, toch. Als jij als allochtoon aan de voorwaarden voldoet, dan word je aangenomen. 
Of bij een te grote spoeling misschien afgewezen, als een van de velen. En als je in ander geval niet wordt 
aangenomen, dan ligt het misschien toch aan jezelf, voorzover niet gehandicapt of boven de veertig. Ik heb 
drie keer in mijn leven tijdens sollicitatierondes allochtone vrouwen op bezoek gehad, en wilde ze dolgraag 
hebben, want ben gek op kleurtjes. Helaas, een toonde geen enkele motivatie, een ander haakte zonder opgaaf 
van redenen af, en de derde bleek gewoon ongeschikt omdat niet aan de eisen werd voldaan. Dat kom je bij 
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autochtonen natuurlijk ook tegen, maar frappant is wel dat het hier honderd procent allochtoon betrof, waar 
autochtoon een andere mentaliteit aan de dag legde danwel door opleiding / instap kansrijker was. Ik ben 
benieuwd naar de ervaringen van personeelschefs, en dan bij voorkeur naar die waarbij het land van herkomst 
bekend is. Ik denk dat Johan Sterk (61) het tevens bij het juiste eind heeft. In ieder geval succes met je 
loopbaan toegewenst, en als je echt wilt kom je ook waar je wilt zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 17 november 2007, 14:24 uur
Laura, dat lijkt me dan een juist moment om de kwaliteit en effectiviteit van je reukorgaan onder de loep te 
nemen. Overigens is met spruitjes niets mis, ze bevatten veel ijzer en smaken op de juiste wijze bereid 
voortreffelijk. Naar verluidt, want ik heb er niets mee. Zoals ik ook niets heb met jouw (voor)oordeel, want 
van een neerbuigende toon was geen sprake. En, geloof me, de visie van blanke 50+ mannen loopt al even ver 
uiteen als die van 50- mannen, vrouwen en kinderen. Hoe dan ook gun ik je alle luchten van harte, incluis die 
van spruitjes, al meen je die overal te ruiken. Misschien ligt dat aan jou, laat het eens onderzoeken.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 17 november 2007, 18:08 uur

En daar lijkt me toch eerder een knoflook- dan spruitjesgeur aan zitten  . Misschien is betreffende zin 
grappig, maar wel een waarheid als een koe, of geit zo je wilt.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 18 november 2007, 17:18 uur
Laura,
Inderdaad behoren Turken niet tot de Maghreb, zij het wel verwant. Maar ik heb een beetje het gevoel dat je 
driftig naar spijkers zoekt, ook al meen je spruitjes aan te treffen… En tja, dat Turken ook mensen zijn is 
helemaal nieuw voor me  . Zoals er ook tal van menselijke monsters bestaan (nieuw voor jou?), maar dat is 
niet kleurgebonden. Maar we hadden het over discriminatie op de werkvloer, en met name Marokkanen die 
zich gediscrimineerd voelen. Als je dat maar lang genoeg voelt, dan word je het vanzelf…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 november 2007, 21:55 uur
Laura en Sara, fijn dat jullie elkaar in vooroordelen hebben gevonden, daar moet toch een leuk bedrijf uit op te 
bouwen zijn, voor 50 minners bijvoorbeeld. Maar wat ik bij jullie beiden mis zijn steekhoudende argumenten. 
Geen probleem, daarvoor kan je bij Smartannabeth te rade gaan, die beter gedocumenteerd is dan de 
bibliotheek van NRC. Mijn advies aan jullie: probeer eens op de bal te spelen, dat werkt verhelderend.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 20 november 2007, 14:55 uur
Vroeger droegen werksters hier hoofddoekjes. Functioneel, ter voorkoming van natte haren en stof. En verder 
droegen tal van vrouwen ook hoofddoeken, zonder symboliek en enkel voor de sier, maar vaker nog om 
haren in vorm te houden bij weer en wind. De islamitische hoofddoekjes echter zijn van een andere orde, en 
komen meer overeen met de uitmonstering van nonnen. Het zijn religieuze grenspalen, de eigenaressen 
rekenen zich tot de untouchables, en willen dat al dan niet onder dwang uitstralen. We kennen hier echter een 
aanraakbare samenleving, binnen een hoge mate van gelijkwaardigheid. De symboliek van hoofddoekjes past 
daar niet bij en roept weerstand op. En de nonnen zijn uit beeld verdwenen, we hebben het met al die religies 
inmiddels wel gehad, we zijn ze ontgroeid. Ook op een islamitische herintroductie zit niemand te wachten, dus 
evenmin op de bijbehorende symboliek. Ik vermoed dat daar wortels van al die weerstand en veronderstelde 
discriminatie zijn aan te treffen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 20 november 2007, 21:19 uur
Tsjeard Aidoo 121
Onze ‘democratie’ is driftig bezig haar eigen kinderen te consumeren, en daar hoort een grens te liggen. Maar 
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feitelijk heeft wat wij ‘democratie’ noemen daar niets mee van doen, want volksraadpleging is taboe. Wij 
worden geregeerd door -tot aan de verkiezingen anonieme- regenten, vanuit hun politieke of religieuze 
achtergrond. En daarin schuilt tevens een groot gevaar, want over coalities mogen we ook al niet stemmen. 
Vandaag kan dus links aan het bewind zijn, morgen rechts, overmorgen christelijk en vier jaar daarna 
islamitisch, een kwestie van tijd. De worst daartoe heet verkiezingen, maar er valt niet te kiezen, anders dan op 
koppen en kreten voor de vaak. Waar dit land feitelijk aan toe is, is een regering van nationaal belang, 
bestaande uit een brede afspiegeling van de maatschappij, met een heilig oog voor de geleende grond van 
toekomstige generaties. Tot die tijd rommelen me maar wat aan, Balkenende, god en allah zegene de grepen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 23 november 2007, 21:36 uur
Tsjeard Aidoo
Als dat ‘gegoed’ staat voor denken en (voor)zien heb ik daar niet zoveel moeite mee. En je hoeft een volk niet 
naar de mond te spreken, maar dan moet je wel ‘beter’ weten, want achteraf gaat bijv. de wetenschap er met 
vele volkswijsheden vandoor, maar dan gehuld in een eigentijds jasje. Dat kan sneller, bij referenda. Met de 
huidige communicatiemogelijkheden moet die raadpleging een fluitje van een euro zijn. Niet bij elke 
beslissing, maar bij belangrijke beslissingen die ons allen aangaan. Onze toekomst, ons leefklimaat, 
bevolkingsgroei, infrastructuur, gezondheidszorg etc. Daar hebben we in wat wij ‘democratie’ noemen geen 
enkele inspraak in, terwijl er vrijwel dagelijks (in)direct over wordt beslist. U kiest niet op een 
partijprogramma (wat als zodanig wordt gepresenteerd is even rekbaar als kauwgum), u kiest op een 
vertegenwoordiger van een partij, met nagenoeg vrij mandaat. En eenmaal aan de macht oefent die een dermate 
aantrekkingskracht uit dat wisselgeld de dienst uitmaakt.
Ik heb niets met al die belangengroeperinkjes van links tot rechts, al dan niet begeleid door een of andere (af)
god. We danken er enkel compromisgevuld gezwabber aan, dat niets heeft met de aarde waarop wij leven, 
noch alle andere soorten van leven, noch toekomstige generaties.
Iedere bevolking is tot op het bot verdeeld, maar dat is nog geen excuus voor de democratie of coalities zoals 
wij die kennen. Het gaat om de gemeenschappelijke belangen, en dat zijn er vele. Het gaat om een 
toekomstvisie en een stuur geven daaraan. Die visie kan vanuit een volk komen, een regering zou daarin een 
dienende en controlerende functie kunnen hebben. Ik pleit voor een regering van algemeen belang, met een 
permanente toets aan realiteit en mogelijkheden. Aldus hoeven we een aarde ook niet uit te putten t.b.v. 
uiteindelijk enkelen, en kan eindelijk eens een bevolkingsbeleid op poten gezet, bijvoorbeeld. Groei en 
vooruitgang zijn waandenkbeelden, en leiden tot niet anders dan eigen gewin op de korte termijn, zoals we 
inmiddels allen kunnen constateren. Het wordt tijd voor een omslag, we zullen wel moeten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 november 2007, 21:02 uur
Voor ons is Belgie een leerzaam land. We kunnen er zowel Frans als zuiver Nederlands leren, wat bij ons tot 
polderengels is vermalen. Ook de beschaving verkeert er op hoger niveau, de kinderen gedragen zich beter, er 
wordt minder geschreeuwd om niets, en het land is het aanzien waard. Met echte metropolen als Brussel en 
Antwerpen, waar wij het met een uitgegroeid dorp als A’dam moeten stellen. Daarnaast smaken alle soorten 
bier er beter dan ons Heinekenaftreksel, staat het eten er stukken hoger aangeschreven dan hier, en smaken de 
bonbons opperbest. Belgen zijn bijzonder aangename en behulpzame mensen, met een bescheidenheid die 
weldadig aanvoelt. Ook het kustleven is niet zo schreeuwerig als bij ons, en de kustplaatsen en -boulevards 
zijn er stukken mooier. Kortom, het lijkt me beter dat we ons door Vlaanderen laten inlijven, dan kan Wallonie 
naar Frankrijk, en hoeft Belgie nauwelijks in te leveren. Nou ja, ze moeten natuurlijk wel wat inspanningen 
verrichten om ons uit de holen te halen…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 20 november 2007, 20:59 uur
De publieke omroepen bieden in ieder geval meer diepgang dan hun commerciele equivalenten, terwijl ook het 
amusement doorgaans de moeite van het kijken waard is. Maar hopelijk worden we eens verlost van al die 
belangenpartijtjes van links tot rechts, alsmede religieus, en maakt dat plaats voor afgewogen algemene 
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belangen voorzien van onafhankelijke en objectieve beschouwingen. We zijn inmiddels rijp voor een andere 
opzet, hoop ik. En ook voor journalistieke, diep- en doorgravende pitbulls, en dan bedoel ik niet 
lichtgewichten als Pauw en Witteman. Laten we Engeland maar als voorbeeld nemen, daar weten ze hoe je t.v. 
maakt.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 20 november 2007, 21:03 uur
Over de kap van iedere boom in dit land moet ophef komen, en die van Anne Frank hoort niet eens ter 
discussie te staan. Maar het tekent wel het armoedige klimaat waarin we ons in toenemende mate bevinden.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 22 november 2007, 21:11 uur
Wiegel weet donders goed dat Wilders en Verdonk ieder meer stemmen trekken dan de huidige VVD. Hij 
hoeft maar een van de twee erbij te hebben, en de VVD staat weer op poten. Kortom, hij heeft ze enkel voor 
de stemmen nodig, dus tactisch gezien een juiste zet, wat ook de door hem voorgestane ruk naar rechts betreft.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 26 november 2007, 19:51 uur
Seksualisering lijkt me juist zo aangenaam en gezond, maar genieten mag niet van de Heer, dus ook niet van 
de CU. Na de borrel en de peuken zijn nu de geslachtsdelen het haasje. Rammelen dient weer functioneel te 
zijn, want de kerken lopen leeg. Laat CU het vele geweld maar van de buis weren, met die genietingen hebben 
we het inmiddels wel gehad. ’s Nachts horen kids in bed thuis, en laten hun ouders zich maar vergapen aan 
die seksuele fakehandel, kennelijk goed om gemis te compenseren, met de uitknop binnen handbereik. 
Religies zijn druk bezig onze vrijheden te verdampen, waakzaamheid is geboden.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 27 november 2007, 17:03 uur
In de USA worden erogene zones met sterretjes afgeplakt, maar mag het bloed ongelimiteerd en uit nog veel 
meer gaten van een lichaam stromen. Ook in ons land kan ik geen commerciele zender aanklikken of geweld 
druipt van de buis. Als we nu eens voor ieder geweer, zwaard of mes een mannelijke erectie laten zien (het 
aantal doden en gewonden daardoor schijnt beduidend lager te zijn), dan hoeven we voor geen enkele loop 
meer op de loop, en krijgt zelfs het recht zijn loop.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 november 2007, 17:31 uur
De moraliteit van De Graaf is af te lezen uit het naast zich neer leggen van een eigen stokpaardje als de 
gekozen burgemeester. Verder blinkt hij uit door een gebrek aan enig profiel en het nemen van volksvreemde 
maatregelen. Dat een dergelijk figuur banden laat wissen om te verbloemen / voorkomen hoeft dus niet te 
verbazen, hij zal er wel een eigen agenda op na houden. Het dient wel te worden onderzocht, om er 
vervolgens conclusies uit te trekken, want als hij dat werkelijk heeft gedaan moet hij zo snel mogelijk 
opkrassen.
Depla geniet bekendheid door zijn wanstaltige gebouwen, die Nijmegen zonder feitelijke inspraak in de strot 
krijgt geperst. Het is een arrogante, eigenzinnige regent die geen enkele boodschap aan medezeggenschap 
heeft. In die zin heeft hij dus geen voorbeeldfunctie. Zijn seksuele escapades hebben dat evenmin, maar zijn 
kritikasters hoeven zich niet heiliger voor te doen dan ze zijn, want er wordt vreemdgegaan bij het leven. Met 
35% echtscheidingen als gevolg, maar met een veel groter percentage zonder gevolgen. Depla was alleen een 
beetje naief, en werd dus betrapt. Ik vraag mij af wat er gebeurt als ik in hetzelfde fietsenhok wordt gepijpt 
door Mientje Jansen. Niets dus, maar ik ben dan ook geen wethouder die zijn broek niet op kan houden. En 
dat imago zal altijd aan Depla blijven kleven, zijn geloofwaardigheid en integriteit als wethouder staan op de 
tocht, met uitstraling op de stad, helaas. Ik zie het al voor me bij de opening van al die verkapte 
schoorstenen…
Hij kan beter de eer aan zichzelf houden, maar dat is weer niet aan hem besteed.
En ons eigen linkse rioolorgaan De Gelderlander kwam pas om de hoek toen er geen houden meer aan was, 
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want had Depla graag in de rug gedekt, waar dat frontaal al was geschied.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 29 november 2007, 19:40 uur
In ieder geval heeft De Graaf beslist dat ook openbaar asfalt nu ook voor seksueel verkeer mag worden 
gebruikt, dus alle nadeel heb zijn voordeel. De eerste potloodventers zijn al gesignaleerd, de punten worden 
geslepen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 december 2007, 21:34 uur
De mening van een advocaat (spreekt voor zich):
Wie op een publieke plaats in het zicht van bewakingscamera’s seks bedrijft, pleegt naar vaste rechtspraak 
gewoon het misdrijf van schennis van de openbare eerbaarheid. Het niet strafrechtelijk vervolgen van Depla 
en Jolanda zou in dat geval naar strafrechtelijke willekeur rieken, omdat bijvoorbeeld wildplassers en 
naaktlopers wél vervolgd worden.
Het gemeenteraadsdebat had dus niet zozeer op de morele kant van deze Monica Lewinsky-achtige 
fietsenhokaffaire gefocust moeten zijn. Veel relevanter is de vraag of de camerabeelden nog bestaan en zo ja 
waarom die niet getoond zijn.
Als ze inderdaad zijn vernietigd rijst de vraag hoe burgemeester Thom de Graaf dan zo zeker weet dat er geen 
strafbare feiten zouden zijn gepleegd. Heeft hij de medewerkers van de bewakingsfirma als getuige gehoord 
en wat hebben zij gezegd? Dát had hij gemotiveerd moeten uitleggen. Want naast het misdrijf van schennis 
van de openbare eerbaarheid is mogelijk ook het misdrijf van het vernietigen of wegmaken van 
bewijsmateriaal aan de orde, en de klemmende vraag of de burgemeester daarvoor politiek en/of strafrechtelijk 
verantwoordelijk is. Voilà, een uiterst giftige cocktail van strafrecht en politiek!

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 december 2007, 19:37 uur
Ik kan het ook anders stellen. Als geboren en getogen westerling en inmiddels overtuigd atheist, verfoei ik de 
islam uit de grond van mijn hart, maar word er de laatste jaren vrijwel dagelijks (in)direct en ongewenst mee 
geconfronteerd. Echter, alles dat ik daarover kan vernemen of verneem is mij onwelgevallig. Redenerend als 
moslim zou ik dus de media en verder alle mogelijke openbare uitingsvormen ervan moeten verbieden ook 
nog maar iets over de islam te vermelden… En dat is dus wat hier niet gebeurt, want we worden al lang 
gedwongen deze cultuurvreemde religie met al zijn uitwassen te gedogen, waar een enkele uitingsvorm 
onzerzijds leidt tot hevige protesten, doodsbedreigingen etc. Hier klopt dus iets fundamenteel niet, en als u dat 
niet begrijpt moet u kennelijk voor het antwoord naar de diepste dalen van het Rifgebergte, of naar betreffende 
museumdirecteur.
Daarnaast: feitelijk is niets aanstootgevend, tenzij je het als zodanig wenst te beschouwen / benoemen. Er 
bestaan geen universele criteria voor, maar enkel individueel, soms gedeeld door een groep. Die groep mag 
iets aanstootgevend vinden, maar wat voor hen geldt hoeft niet voor anderen te gelden. En ze hebben geen 
enkel recht die anderen kennis te onthouden vanuit hun eigen criteria, die ze ook alleen zichzelf (kunnen) 
opleggen, als moslim bijvoorbeeld. Niet meer dan een eigen keuze, althans dat zou het moeten zijn. Moslims 
hoeven dus niet te oordelen over wat ik wil zien, dat bepaal ik zelf wel. En als zij het niet willen of mogen 
zien, dan gaan ze niet kijken, zo simpel is dat. Maar waar het inmiddels om gaat is dat ze vanwege hun criteria 
onze vrijheid willen inperken, en dat is een brug te ver. Ik wil kennis kunnen nemen van alles, en niet van 
hetgeen toevallig een enkeling of groep schikt, of niet.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 december 2007, 19:41 uur
PS Ik bedoel met ‘moslims’ niet de vrijzinnige soort, dus het soort dat kritiek op eigen religie of uitingen 
ervan accepteert. Ik vrees echter dat het een kleine groep betreft…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 5 december 2007, 17:33 uur
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Mostafa, alle religies zijn uit de lucht gegrepen, dus zo’n paus of imam grijpen gretig mee, van homo tot 
hetero.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 5 december 2007, 17:43 uur
Zucht…wat zou het toch heerlijk toeven zijn op de Aarde, zonder religies, met de huidige kennis der 
wetenschap, en met het bevolkingsaantal van duizend jaar geleden…zucht 

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 5 december 2007, 17:28 uur
Als erfbelasting rechtvaardig is, zijn bijvoorbeeld erfelijke titels onrechtvaardig, want er hoeft geen enkele 
prestatie voor te worden verricht. Wordt koninklijk bezit / vermogen ook erfelijk belast bij overlijden? En wat 
te denken van de inkomsten- en vermogensbelasting, die bij leven al hun aandeel opeisen. Successierechten 
zijn er alleen maar om te plukken, terwijl de (vaak jonge) erven juist met het in familie opgebouwde vermogen 
een start kunnen maken, waar ze anders aan de staatsruif mogen hangen. Rutte heeft gelijk, maar ja, hoe 
financieren we anders die 30 miljard kostende criminaliteit per jaar, nietwaar. Maar zo zijn er wel meer 
belastingen die hun doel totaal voorbijschieten, enkel om gaten elders te kunnen vullen, of graven.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 december 2007, 21:28 uur
Beste Olivier, ik vind dat een beetje kort door de bocht. Als ik een spaarzaam leven leid / lijd (en die lieden 
bestaan, echt), dan bouw ik vermogen op, waar ik dat anders had gespendeerd tegen BTW-tarief, maar 
feitelijk straffeloos. Als ouders spaarzaam zijn, krijgen kinderen doorgaans ook minder te besteden, dus 
boeten tot pakweg hun eerste baan stevig in. Maar belangrijker vind ik dat het geen enkele kunst is een 
vermogen op te souperen, en er dan geen haan naar kraait, ook niet van de belasting tot aan de drempel. 
Spaarzaamheid wordt dus gestraft, maar dat was al bekend. En natuurlijk verdedigt iedereen zijn eigen 
belangen, wat is daar mis mee? Niets, want er wordt op tal van manieren al aan de staat afgedragen. En tja, 
mensen zijn niet gelijk, en alles is relatief, want beter arm in ons land dan in Afrika. En met de ‘i.q.’s’ is het al 
niet beter gesteld dan met de geluks- en sturende factoren, allemaal goed voor vermogensverschillen. Maar ik 
zie geen enkele reden om die vermogens extra te belasten, als een soort straf voor je mentaliteit of factoren die 
je hebben gevormd en -mede- daarmee je vermogen. Ook niet bij overlijden, mijn dan voortlevende geest moet 
er niet aan denken 

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 december 2007, 19:35 uur
Olivier, voor je overwegingen kan ik alleen maar respect hebben, maar ook zingeving verschilt nu eenmaal bij 
mensen. Veel van die zingeving ontaardt in zinloos, maar wie ben ik om dat te veroordelen. Dat we als soort 
onaangepast en volkomen losgeslagen zijn dankzij een gezamenlijk i.q. dat dat van een garnaal niet overtreft is 
me inmiddels wel duidelijk, maar duidelijk lijkt me eveneens dat bij gebrek aan bevolkingsbeleid -in 
samenhang met de talloze belangengroeperingen die de dienst uitmaken, met uitzondering van een Aarde 
dienende groep- alle maatregelen ter verbetering op pappen en nathouden neerkomen. In de kern zijn we het 
vermoedelijk wel eens, maar ik weiger me heiliger te gedragen dan de rest van de idioten, ze merken het 
immers nooit op  .

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 december 2007, 20:59 uur
De christelijke mannenbroeders verliezen elkaar niet uit het oog, en de subsidies evenmin. Vandaag worden 
de vrouwen uitgesloten, morgen de homo’s en overmorgen de hogere i.q.’s, want Hij kan zich er niet mee 
verenigen, naar verluidt. Maar dieptriest is zoiets natuurlijk wel, want de weg naar selectie is geplaveid met 
uitsluitingen, van aard tot mening. Anderzijds: waar staat geschreven dat ik als atheist met een jodin of 
moslima mag trouwen? Ik mag als mens dus geen lid worden van de joodse of islamitische gemeenschap, en 
daarbij vergeleken valt het bij de SGP met de uitsluitingen wel weer mee. Dat neemt niet weg dat alle religies 
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ook in dezen fout denken, en dus handelen, en Hij kennelijk eveneens.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 december 2007, 17:35 uur
Nee, een dergelijke site is volstrekt zinloos. De meer vrijzinnige leden van beide groepen deden al niet aan 
scherpslijperij, dus daar is het niet voor bedoeld. En zij die een geloof ook in praktijk belijden naar geest of 
letter van die wet, hebben geen enkele boodschap aan andersoortig gelijk. Wat resteert zijn eindeloze 
discussies over interpretaties, voorspelbaar leidend tot niets. Of tot nog meer verwijdering, want die kans is 
levensgroot aanwezig bij de vermeende Gelijkhebbers. Als je iets dergelijks opzet, pak er dan gelijk de thora, 
hindoeisme, boeddhisme en atheisme bij, voor een genuanceerder beeld, hoewel eveneens leidend tot niets. 
Maar het houdt velen wel van de straat, dat wel.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 december 2007, 17:47 uur
Overigens ben ik het ook met Mostafa eens. Moslims kennen diverse richtingen, maar Christenen eveneens, 
en zolang is het nog niet geleden dat deze ex-katholiek protestanten niet mocht zien staan, en omgekeerd 
etc.etc. Eerst maar eens orde in eigen huis, maar wat mij betreft mogen alle religies de deur uit, want elkaar 
liefhebben beperken we doorgaans toch tot geringd zijn, hoewel de meeste vogels ook die kooi ontvluchten.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 december 2007, 19:46 uur
‘Mensen’ en ‘elkaar liefhebben’ heeft toch meer van een contradictie, waar we doorgaans tot elkaar zijn 
veroordeeld, met een elkaar gedogen als hoogst haalbare vorm van ‘liefde’. Maar meestal is het eigenliefde, 
gericht op zelfbehoud. En religies dragen al niet anders uit, want een Gelijk kan nooit staan voor universele 
liefde, terwijl ons verstand onbaatzuchtige liefde eveneens in de weg staat. We hebben dus nog een lange weg 
te gaan alvorens we het niveau van de bonobo’s hebben bereikt…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 december 2007, 19:21 uur
Maar bovenal is volkomen helder dat honderden miljoenen nog heilig geloven in Grimm, Andersen, Donald 
Duck en een afgeplatte aarde, dus met de evolutie schiet het aardig op 

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 december 2007, 19:38 uur
Bijbel, Koran, Thora, wie zou de inhoud -met de kennis van nu- nog geloven als deze boeken nu geschreven 
zouden zijn? Ergo, wie zou deze boeken nu nog schrijven of geschreven willen hebben? Geen sterveling dus, 
wat alles zegt over het realiteitsgehalte ervan. We zouden de schrijvers permanent opbergen in de isoleercel 
van een psychiatrische inrichting, want voorgoed opgegeven. Daarom zijn en blijven deze dicussies ook zo 
lachwekkend, want ze gaan over niets. En als ze wel over iets (heten te) gaan, blijken we dus echt in een open 
inrichting te verblijven.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 december 2007, 14:06 uur
Als god de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, dan moet hij / zij dus onder talloze fysieke en mentale 
tekortkomingen gebukt gaan. Maar hij / zij heet perfect te zijn, dus moet wel door mensen geschapen zijn, en 
is ook daardoor per definitie imperfect. Conclusie, god deugt niet en kan evenmin deugen, en dat komt hij 
weer met allah en al die andere hersenspinsels overeen. Het kookboek van Sonja Bakker steekt logischer in 
elkaar dan bijbel, koran en thora bij elkaar, en de produkten zijn ook nog eens gezonder.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 december 2007, 16:15 uur

Smartannabeth, heb jij aan de kribbe gestaan???  ))
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 december 2007, 21:11 uur
Ik begrijp steeds minder van deze discussie. Religies stammen uit tijden met een uiterst beperkt wereld- en 
zelfbeeld, veelal opgevuld met goden om o.m. een bestaan zin en natuurkrachten een betekenis te geven, want 
nagenoeg niets werd in een juiste context bekeken, begrepen of geplaatst. Dat laatste is nog steeds het geval, 
omdat we daar simpelweg onvermogend toe zijn, anders dan surrogaat. Ook het zoeken naar zingeving is 
onverminderd van kracht gebleven, en daarbij moesten de goden aan waarde inboeten, want theorie en praktijk 
stonden en staan vaak haaks op elkaar, alle wensdenken ten spijt. Die goden maakten de theorie uit van 
willekeurig welke cursus dan ook, om stuur te geven en in een gareel te dwingen en te houden. Wat dat betreft 
verschillen ze niet van moderne sekten. En zouden ze nu in het leven zijn geroepen, was de aanhang minimaal 
geweest, want we zijn die beter wetende sekten ontgroeid, en kunnen kiezen uit talloze andere mogelijkheden. 
Als al die goden nu arts zouden zijn geweest, zouden we ze als kwakzalvers hebben afgedaan, of vervolgd. 
Maar het staat natuurlijk iedereen vrij te geloven in de helende kracht van een ritueel dansje. Toch vreemd, dat 
we daarin eigenlijk nauwelijks verschillen van de meest primitieve stammen, hoewel ze de werking van onze 
asperine daar weer aanbidden, het kan verkeren. Al met al ben ik bank dat we in duizenden jaren maar 
verrekte weinig zijn opgeschoten, en vooral in kringetjes dansen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 december 2007, 16:07 uur
W.T. Bril, inderdaad is vooral de verpakking gewijzigd, we zijn het eens. Maar of deze discussies in positieve 
zin bijdragen is een ander verhaal, want ik zie er maar weinig die hun stellingen kunnen of durven verlaten, 
dus ook dat is al die jaren ongewijzigd gebleven  .

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 december 2007, 22:08 uur
Homo is een aard, en heeft niets te maken met neurotische stoornissen. De hele mensheid gaat overigens 
zwaar gebukt onder dergelijke stoornissen, dus het is beslist niet ondenkbaar dat de roeping ‘aartsbisschop’ 
daar een gevolg van is. Gelet op zijn uitspraak over gemengde huwelijken weet ik dat eigenlijk wel zeker. En 
verder ben ik het met Ellen eens, maar dat geldt tevens voor alle andere kerken en religies.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 13 december 2007, 11:27 uur
Beste Miel Lumen,
Homoseksualiteit is geen keuze, evenmin als heteroseksualiteit dat is. Je bent het gewoon, of niet, het zit al 
dan niet in je genen. Religies daarentegen vallen wel onder keuzemogelijkheden, dus daar mag je en oordeel 
over vellen. Als katholiek deed ik dat op ca. 12-jarige leeftijd, door van alle religies afstand te nemen, tevens 
de beste keuze uit mijn leven.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 13 december 2007, 21:05 uur
Als je nu eens al die discussies in de vorm van monologen hier bekijkt, dan roepen religies de meeste 
weerstand op, en bieden de minste oplossingen. Het wordt tijd dat we ons richten tot de enige echte religie, 
namelijk die van de Aarde waarop we leven, en die we als de schadelijkste parasieten plegen te exploiteren, 
vervuilen en vernietigen. Laat al die bisschoppen en imams maar lekker doorzeveren over niet terzake doende 
onderwerpen met hun geestvervuilende goden. Verhandelingen over deurklinken zijn zinvoller, want die 
openen deuren, waar religies die doorgaans plegen te sluiten.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 december 2007, 21:36 uur
Ton Postmes reactie 54

Enige ‘oorzaak’ van homoseksualiteit is nog nooit bewezen, net zo min als dat bij heteroseksualiteit het geval 
is. Seksuele voorkeur ontstaat door een complex van biologische en culturele factoren. En veel van wat ooit 
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geleerd is, is inmiddels achterhaald, want bleek ondeugdelijk. Wetenschap kent nu eenmaal meer vraagtekens 
dan zekerheden, en verwart ‘weten’ nogal eens met aannames en veronderstellingen. Wetenschap en religie 
berusten beide op geloof, dus zijn inwisselbaar.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 december 2007, 16:00 uur
Dit is het zoveelste pappen-en-nathouden compromis, waar de oorzaak -gebrek aan bevolkingsbeleid alsmede 
drastische bevolkingsvermindering- ongemoeid wordt gelaten. De hypocrisie viert weer eens hoogtij, want de 
grootste juichers om niets zijn de grootste vervuilers.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 december 2007, 21:03 uur
Mensen zijn niet gelijk, en of je ze gelijkwaardig moet behandelen is nog maaar de vraag, want aan wie of 
wat? Scholen (en andere opvoeders) horen (de mate van) reeds aanwezige intelligentie te onderkennen en tot 
verdere ontwikkeling te brengen, afgestemd op het individu, en niet op grote gemene delers. Van zwarte 
scholen is bekend dat het niveau lager ligt dan gemiddeld, en al helemaal als jongens er de meerderheid 
uitmaken. En stijgen doe je nu eenmaal niet door afdalen -op metaforen na-, dus ouders en ook bewindslieden 
zouden onverantwoord tewerk gaan door eeen kind met meer capaciteiten naar een zwarte school te sturen. 
‘Zwart’ staat in dezen dus voor lager ontwikkeld, het zij zo, de ROC’s bijvoorbeeld blinken er in uit. 
Anderzijds horen allochtone kinderen met meer in hun mars dus op ‘blanke’ scholen thuis, zoveel is duidelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 december 2007, 17:49 uur
Balkenende gedraagt zich als de profeet van Bush, in de gedaante van een getemd schoothondje. Maar hij 
houdt zijn uitstraling en gezag in ieder geval goed verbloemd, dus voor elck wat wils, ook al zit er niets in het 
vat.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 december 2007, 21:09 uur
Dit alles neemt overigens niet weg dat er in de hele Tweede Kamer geen enkele staatsman / -vrouw valt te 
ontdekken, dus ook zonder Balkenende blijft het behelpen. Waar dit land behoefte aan heeft is een Poetin of 
Starkozy, dus gewoon een beetje dictatoriaal type om even orde op zaken te stellen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 december 2007, 17:07 uur
Vreemd, dat het altijd topbestuurders zijn die als voorbeeld met nog hogere beloningen elders schermen, waar 
hun mindere goden zich juist moeten spiegelen aan de lagere beloningen, hier of elders. Dezelfde bestuurders 
komen in hun alles en iedereen overschitterende creativiteit vrijwel nooit verder dan rucksigtlos saneren (lees 
massa-ontslagen), en worden daarvoor beloond, waar straffen meer op zijn plaats is. Het is tevens 
onbegrijpelijk dat werknemers zoiets steeds weer als makke lammeren blijken te slikken, waar ze beter de 
barricaden bestijgen om hun positie te verdedigen of te verbeteren. Maar alles wordt aan de belangen van 
aandeelhouders ondergeschikt gemaakt, terwijl die juist nulkommanul aan het bedrijf bijdragen. Dat hele 
systeem is gewoon zo rot als een mispel, en je hoeft echt geen communist of socialist te zijn om dat te 
onderkennen. Aldus deze voormalig en tot inkeer gekomen aandeelhouder.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 december 2007, 17:13 uur
10 Jan de Vries
Dat is je reinste kletskoek, want vrijwel al die zgn. ‘allerbeste talenten’ met hun excessieve beloningen zijn in 
praktijk allemaal door de mand gevallen. De aanwezigheid van die geweldige talenten resulteerde vrijwel altijd 
in opsplitsing en uitverkoop van bedrijven, naast massa-ontslagen. Lees de geschiedenis er nog maar eens 
goed op na. Die jongens spelen elkaar allemaal de bal toe, en daarmee wordt de status quo in stand gehouden, 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/15/draagt-het-compromis-van-bali-bij-aan-schoner-milieu/#comment-23250
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/17/bewindslieden-moeten-hun-kinderen-naar-zwarte-school-sturen/#comment-23344
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/18/gedraagt-balkenende-zich-presidentieel/#comment-23442
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/18/gedraagt-balkenende-zich-presidentieel/#comment-23495
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/20/moet-de-overheid-harder-optreden-tegen-topinkomens/#comment-23574
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2007/12/20/moet-de-overheid-harder-optreden-tegen-topinkomens/#comment-23575


maar meer dan luchtballonnen zijn het niet. En ze zijn vaker doorgeprikt dan opgestegen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 december 2007, 20:45 uur
Tolerantie en naastenliefde ontdek ik meer dan voldoende bij vrijwel alle hier levende groepen, op met name 
een groep moslims na, die vooral uitblinken in intolerantie en eigenliefde. En het is ook die groep waaraan dit 
soort oproepen voorbijgaat, omdat ze het niet willen of kunnen begrijpen. Het gaat dan ook niet om de toon 
van het islamdebat, want niet meer dan een katalysator voor gevoelens van onvrede en onveiligheid. Het gaat 
om het nog steeds uitblijven van een gedegen aanpak, en tot die tijd zullen we verzuipen in uitzichtloze 
discussies.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 januari 2008, 21:00 uur
Ik wil hier ten gunste van Mostafa toch wel een kanttekening maken. Mostafa hanteert een leuk schrijftaaltje, 
maar wat hij wil zeggen kan worden begrepen, en daar gaat het om. Er leven tal van Nederlanders in 
bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, die amper in staat zijn Frans of Duits te praten, laat staan het te schrijven, 
dus een hand in eigen boezem kan beslist geen kwaad. Maar ik ben het met Veronica eens dat als je de kost 
wilt verdienen of invloed wilt uitoefenen, het beheersen van een taal van essentieel belang is. Dat neemt 
overigens niet weg dat voor buitenlanders de ziel van een taal nauwelijks te doorgronden is, van welke taal 
dan ook, dus dat blijft behelpen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 december 2007, 20:04 uur
Doe zoals ons linkse sufferdje ‘De Gelderlander’. Die verweten Wilders in een eerste commentaar dat hij ten 
onrechte zichzelf in de troonrede waarnam, om hem in een volgende commentaar te verwijten dat hij er 
onmiskenbaar onderdeel van uitmaakte. Als we dat soort ‘journalistiek’ moeten gedogen, kan een dergelijke 
troonrede er ook nog wel bij.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 december 2007, 21:10 uur
Markant was het moment dat de stroom hier uitviel, en mijn zappende RSI-vinger eindelijk aan genezing 
toekwam.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 december 2007, 21:20 uur
Een land kan nooit een vijand zijn, tenzij de bevolking gemanipuleerd wordt door een religie of politieke 
overtuiging. Dat manipuleren geschiedt per definitie door enkelen, en dat zijn de ware vijanden, want 
meningen zijn maakbaar. Religies laten zich interpreteren van liefde tot haat, dus voor elck wat wils. Hou een 
volk dom -dus religieus-, overgiet ze met die haatsaus en de vijand is geboren. Schiet dergelijke leiders af, ban 
religies en politieke overtuigingen uit, en zie: vrede op aarde.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 31 december 2007, 17:37 uur
Vuurwerk, mijn hond wordt er niet vrolijk van, en zelf geloof ik het wel. Maar om nu weer een ritueel naar de 
knoppen te helpen gaat me wel erg ver. Probleem is ook hier weer het flagrante gebrek aan respect voor de 
medemens alsmede zelfdiscipline, waardoor we er dagenlang mee geconfronteerd worden. Maar om ook dat 
nu te institutionaliseren t.b.v. milieu en risico’s, je kan wel aan de gang blijven, tot de staat alles 
verordonneert, behalve leven.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 januari 2008, 17:43 uur
Tolerantie van wie of wat? Het wordt gepresenteerd als loze kreet. En dat is het ook, door wederom niet te 
benoemen. Intolerantie wordt ergens door gevoed, het zou Terpstra c.s. sieren zich daarover uit te spreken, 
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maar dat valt uit elitair linkse hoek niet te verwachten. De oproep in Trouw slaat dus nergens op, en laat de 
feitelijke problemen ongemoeid, helaas.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 januari 2008, 17:48 uur
Niet meer dan een Doekie voor het bloeden, maar het druipt er al snel doorheen, dat wel.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 3 januari 2008, 19:35 uur
Tante Doeki’s muzelmannenorkest begrijpt er weer helemaal niets van, want in betreffend pamflet staat dat ‘de 
vertegenwoordigers van minderheden weten hoe het is om keer op keer in de hoek gezet te worden’ alsmede 
‘ook zien we dat er mensen zijn die angst hebben voor de ander vanwege afkomst, sekse, religie of seksuele 
geaardheid.’ Kortom, het bekende gebrek aan zelfkritiek, de oorzaak moet altijd buiten de veroorzakers 
gezocht worden. Hoe laag moet een i.q. eigenlijk zijn om Doeki c.s. te kunnen waarderen?

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 3 januari 2008, 20:18 uur
Overigens is de CSU in Duitsland ook wakker geworden (de slaappil Doekie was kennelijk uitgewerkt) en 
wil nu criminele buitenlanders terugsturen naar het land van herkomst, terwijl jonge criminelen met een Duits 
paspoort naar heropvoedingskampen moeten. En net als bij ons hebben buitenlanders daar een 
bovengemiddeld aandeel in de criminaliteit. ‘De tijd van knuffelaanpak is voorbij, de integratiepolitiek van 
SPD en Groenen is mislukt’, aldus de secretaris van de CSU. Tja, soms is het gras bij de buren inderdaad 
groener, zij het niet opgewreven door een Doekie.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 januari 2008, 17:54 uur
Ed R, ik vind dat je met die opmerkingen toch wel wat wegkijkt van de huidige problemen. Inmiddels wil 
Vogelaar 2,5 miljard in veertig probleemwijken stoppen en kost de criminaliteit ons jaarlijks 30 miljard, 
waarvan een niet gering deel (in)direct voor rekening komt van genoemde groepen. Dan laat ik de (zowel 
fysieke als mentale) impact op hun slachtoffers nog buiten beschouwing.
We hebben hier natuurlijk wel te maken met groepen die onder aan de sociale, mentale en morele ladder staan, 
en dat ook blijven doen als dat niet hardhandig wordt gecorrigeerd, iets dat de politiek tot nu toe heeft 
nagelaten.
De joden in Israel manifesteren zich als Ubermenschen t.o.v. de Palestijnen, maar dat verhaal gaat hier 
helemaal niet op. Nederland is gewoon de veroorzaakte rotzooi van groepen Marokkanen, Turken en 
Antillianen meer dan beu, alsook de regeringen die hen tot heden in de watten hebben gelegd, dus het kon 
maar doorrotten. En je moet wel erg geisoleerd leven om de wereldwijde dreiging van de islam -een sluipend 
proces, maar dagelijks waar te nemen- niet te signaleren. Een proces waarbij al onze moeizaam verworven 
vrijheden op de tocht komen te staan.
Er is hier geen sprake van Uber- of Untermenschen, maar een bijbehorende Kristallnacht op bepaalde 
Marokkaanse / islamitische groepen sluit ik beslist niet uit, als er weer een BN’er door hen vermoord mocht 
worden, zoveel is me uit diverse geledingen inmiddels wel duidelijk geworden. De emmer zit vol, het wachten 
is op een exces om hem in alle hevigheid over te doen lopen. En die verantwoordelijkheid ligt bij een regering 
die afdoende oplossingen nog steeds uit de weg gaat.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 januari 2008, 17:58 uur
exces, bedoel ik

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 januari 2008, 19:55 uur
Leuk gevonden, maar maar aan de denkende -dus ook taxerende, calculerende en redenerende- natuur zitten 
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toch meer haken en ogen dan het recht van de sterkste.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 januari 2008, 15:15 uur
Misschien Mostafa, het zou me ook niet verbazen. In ieder geval past zijn pleidooi wel in het poltieke 
spectrum, waar nietszeggend de overhand heeft  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 januari 2008, 17:42 uur
De problemen zijn bekend, dus hoeven niet meer benoemd te worden. En dat bouwen heeft al honderden 
miljoenen gekost, zonder enig zichtbaar resultaat.
Vermoedelijk is Doekie tot dat inzicht, en vervolgens inkeer gekomen. We hoeven ons dan ook niet te 
verbazen als hij binnenkort met een nieuwe actie komt, teneinde criminele en onaangepaste Marokkanen, 
Turken en Antillianen met de hardste hand in het gareel te dwingen, waarmee het ‘allochtonen’probleem is 
opgelost. Of loop ik nu te hard van stapel…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 januari 2008, 19:01 uur
Laat de Antillianen toch zelf kiezen. Alleen al geografisch is het verbond met Nederland onlogisch, waar 
Venezuela meer voor de hand ligt, als ze afhankelijk willen blijven. En anders gewoon zelf de broek 
ophouden, net als ieder ander zichzelf respecterend land. Maar als ze uit de Nederlandse ruif willen blijven 
eten zullen ze permanent verantwoording dienen af te leggen, het is niet anders.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 21 januari 2008, 18:07 uur
Seks is een universeel recht zonder vergunning, dus ik begrijp de stelling niet. Als mensen / religies inbreuk 
plegen op dat recht, dan dienen die aangepakt te worden, zo simpel is dat.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 januari 2008, 17:31 uur
Natuurlijk mag dat, zoals het ook toegestaan is Allah of Mohammed als extremist af te beelden, of niet 
soms… Betreffende demonstranten geven daarmee aan akkoord te gaan met uitzending van Wilder’s film 
(vrijheid van meningsuiting), dus snijden onbedoeld in eigen vlees. Maar de achterliggende bedoeling is wel 
duidelijk, want het demoniseren van Wilders. En in dat demoniseren heeft Links een naam hoog te houden, 
indachtig Fortuijn en Janmaat. Uit die linkse hoek komen ook de zogenaamde anti-fascisten, die juist het 
fascisme een warm hart toedragen, het kan verkeren. Maar de reactie van Wilders mag er zijn, daar kunnen de 
extremistische moslims een voorbeeld aan nemen. Ben benieuwd naar hun gebler als die fim vertoond wordt, 
want dat spandoek mag natuurlijk weer niet.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 19 januari 2008, 17:38 uur
Maria, mijn complimenten! Beter valt het nauwelijks te verwoorden, je reactie maakt de overige overbodig.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 21 januari 2008, 17:55 uur
Vrijwel zeker kan Nederland dat niet. Toen de Twin Towers instortten stond er daarbinnen immers ook geen 
onbetekenend muurtje overeind. We worden gewoon meegesleurd in de algehele malaise, de USA en 
vervolgens Europa treffend. De beurs loopt er al op vooruit, en is de beste indicator. Maar je moet wel in de 
isoleercel hebben gezeten, om dit niet te hebben zien aankomen. Het is de aloude golfbeweging, de terugweg 
is ingezet, alleen weet geen sterveling hoelang dat duurt, alle vangnetten ten spijt. En als de lucht eruit 
gepompt is, beginnen we gewoon opnieuw, zoals altijd. Of er dan voldoende spankracht resteert hangt af van 
het gevoerde beleid. Ons land kan wel wat hebben, maar het kan ook beslist geen kwaad als er wat overtollig 
vet weggesneden wordt, zij het dat we daarbij buitengewoon goed zijn in verkeerde keuzes. Ons land loopt op 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/02/ondersteunt-u-pleidooi-voor-tolerantie/#comment-24902
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/02/ondersteunt-u-pleidooi-voor-tolerantie/#comment-24932
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/07/kunnen-de-antillen-zelf-hun-problemen-aan/#comment-25191
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/14/gun-moslimas-het-recht-op-seks/#comment-25549
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/14/wilders-afbeelden-als-schadelijke-extremist-gaat-dat-te-ver/#comment-25625
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/14/wilders-afbeelden-als-schadelijke-extremist-gaat-dat-te-ver/#comment-25653
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/01/16/kan-nederland-de-economische-malaise-ontlopen/#comment-25718


veel terreinen inmiddels achter, en dat gaat zich nu dubbel wreken, helaas.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 18 januari 2008, 18:33 uur
Gewoon naar China gaan, want een totale boycot levert slechts isolatie van dat land op, met nog minder kans 
van slagen. Van Nederlandje alleen raakt niemand onder de indruk, en een miljard Chinezen al helemaal niet, 
dus treffen we er alleen onszelf mee. Maar dat belerende vingertje van ons wijst nogal selectief, want wat te 
doen als Israel zich morgen aan de poort meldt? Of moet er dan eerst een Palestijnse staat in leven zijn 
geroepen. Verder valt heel Afrika, Arabie en Azie af, dus kunnen ze zich beter op de Europeesche Spelen 
richten. Sinds zestig jaar, want daarvoor viel ook al het gros van die landen af.
Ontwikkelingen verlopen geleidelijk, en kunnen niet worden afgedwongen als de tijd daar niet rijp voor is, 
wat tevens de inwonenden geldt. En onze democratische heilstaten gedragen zich wel erg hypocriet, want 
kennen amper zelf mensenrechten, hoewel ook dat laatste nogal discutabel is.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 21 januari 2008, 17:40 uur
Hangt van de inhoud af. Film heeft doorgaans een grotere impact dan het geschreven woord, dus kan een 
zinvolle functie in de discussie vervullen. Als Wilders met treffende beelden de koran aanpakt, schiet hij 
vermoedelijk in de roos. Maar als Tofik Dibi hoopt Wilders af te schieten door op de man te spelen -dus de 
feitelijke oorzaken ongemoeid laat volgens een in linkse kringen beproefd concept- mist hij voorspelbaar het 
doel.

Met de PR van Wilders zit het in ieder geval wel goed, wat van zijn opponenten (nog) niet gezegd kan 
worden. In ieder geval verwacht ik van betreffende Dibi nu in beeld gebracht waarom de koran zo 
vredelievend is, en juist voor zo’n enorme samenhorigheid zorgdraagt, terwijl al die terrreuraanslagen 
wereldwijd op fictie berusten. Wordt nog een hele klus, voor die Dibi.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 22 januari 2008, 20:57 uur
Vergeet alle goedbedoelde adviezen, want geen sterveling kan beursontwikkelingen voorspellen, op de 
golfbeweging voor de lange- en de zaagtand voor de korte termijn na, alleen weet ook hierbij niemand 
wanneer de toppen of bodems zich zullen voordoen. Stap gewoon uit als iedereen instapt, en stap in als 
iedereen uitstapt, dat biedt nog de meeste kans op succes. En limiteer je winst of verlies, want daar zit de 
grootste valkuil. Afhankelijk van talloze ontwikkelingen nadert wellicht een instapmoment, maar ook bodems 
zijn om doorheen te vallen, dus het is uitkijken geblazen. En geloof al die makkers niet die zeggen er garen bij 
te spinnen, tenzij ze Buffett of Soros heten, maar ook die vertellen het pas achteraf. Kortom, het is allemaal 
koffiedik, dus je kan je nog het beste op merknaam en toekomstig gebruik van die koffie richten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 23 januari 2008, 20:44 uur
Kijk eens naar de diverse communicatiefora op het net, en je weet voldoende. Pakweg een kwart eeuw 
geleden waren die talloze spel- en stijlfouten ondenkbaar. En taalbeheersing staat aan de basis van welke 
opleiding dan ook. Op universiteiten dienen de kinderen inmiddels te worden bijgespijkerd, anders redden ze 
het niet, met hun doorgaans papegaaiende producties. Sinds de jaren zeventig wordt iets teveel voor ze 
gedacht en gedaan, dat wreekt zich.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 24 januari 2008, 14:24 uur
Ja hoor, een fundamentalist met vier handgranaten in bezit is alleen uit op een gezellig potje kegelen, zo’n man 
moet je niet van acties verdenken. Hoe naief moet je eigenlijk zijn om in dit ondermaatse land tot een 
gerechtshof toe te mogen treden. Ach, we wachten gewoon de volgende aanslag af, waarop de regering 
verklaart ‘geschokt te zijn’ en justitie ‘het niet kon voorzien, want niets duidde erop’. Wordt vervolgd.
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 25 januari 2008, 14:41 uur
Voorgaande bewijst tevens de verregaande naiviteit waarmee (potentiele) terroristen tegemoet wordt getreden, 
en ze dus alle kansen verstrekt hun doelen te behalen. Wat we voor Trojaanse paarden hebben binnengehaald 
bewees recent het R’damse PvdA-raadslid Ismaili weer eens, die een petitie van een radicale 
moslimorganisatie ondertekende. Deze organisatie, Hizb Ut Tahrir, vindt onder meer dat Nederland toe is aan 
„een flinke bomaanslag”. Daar lijkt de film van Wilders me toch echt onschuldig bij…

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 27 januari 2008, 12:20 uur
Tja, waarom spelen jongens met auto’s en meisjes met poppen. Jongens zijn meer gericht op actie, en die 
treffen ze in de schoolbanken nauwelijks aan, waarop verveling en desinteresse toeslaan. Meisjes zijn meer 
gericht op verzorging, dus ook van ander huiswerk. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar wat 
ik uit de vroegere praktijk weet is dat het toen niet anders was dan nu. Jongens sloofden zich uit voor 
tentamens en examens, en meisjes brachten de discipline op hun aandacht over de leertijd te verdelen. Omdat 
beide groepen zijn zoals ze zijn, dus verschillend, en dat zal wel weer genetisch bepaald zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 29 januari 2008, 18:54 uur
Dieren vragen er niet om gedomesticeerd te worden, we onderwerpen ze er gewoon aan. Aldus exploiteren 
we alle vormen van leven, niets uitgezonderd. Het maakt niet uit of dat in een circus, dierentuin of binnen 
welke omheining ook gebeurt, het blijft exploiteren. Maar waarom dat onderscheid maken tussen mens en 
dier? Ook mensen zitten gekooid en worden geexploiteerd, een leven lang, en in een schier oneindige reeks 
verschijningsvormen. Dat dit nauwelijks wordt onderkend zegt alles over hoe we met elkaar en de overige 
fauna (en flora) omspringen. Zonder inzicht, maar wel met iets dat een visie heet te zijn, maar nooit kan zijn, 
want ons zijn berust op eigenbelang en willekeur. Ons grootste probleem is ons brein, dat enkel ten dienste 
staat van onszelf, en waarvan gebleken is dat het haaks staat op de belangen van alle andere vormen van leven, 
incluis de aarde. Als soort zijn we volstrekt overbodig. We vallen buiten de keten, en standaard in de kuilen 
die we zelf graven. We zijn niet in staat om te oordelen, we zijn er gewoon te dom voor. Dankzij al dat 
surrogaatdenken legitimeren we een gekooid bestaan, vaak in de fraaiste verpakkingen. Daar valt circus onder, 
het kantoor, het gezin, de relatie, het tuinhek etc.etc. Het ergste van alles: we noemen dit leven in vrijheid.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 1 februari 2008, 18:07 uur
Dit is weer een schrijnend voorbeeld van hoe onze moeizaam verworven vrijheden stelselmatig worden 
ingeperkt. Laten we ons daar maar druk over maken, en over al het geweld dat dagelijks de buis teistert, want 
dat komt inmiddels behoorlijk de throat uit.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 1 februari 2008, 18:02 uur
Waar Politie en Jusititie vleugellam gemaakt worden door een overdaad aan wetten en regels waar ze zich aan 
dienen te houden, valt hen niets te verwijten. Onkruid echter dien je met gif te bestrijden, de Vries heeft dat 
goed begrepen. Dat standbeeld lijkt me echter overbodig, want er worden tal van zaken met geringere 
middelen en mogelijkheden opgelost, tegen modaal salaris. Desondanks, knap werk van De Vries, als het is 
zoals het lijkt.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 2 februari 2008, 12:27 uur
Inderdaad een publiciteitsstunt, want er rammelt nogal wat aan zijn ontdekking, voorzover bekend gemaakt. 
Een kerngezond meisje van achttien dat overlijdt aan seks? Een bootje dat vanaf het strand de zee in wordt 
geduwd zonder terug te keren of ontdekt te worden? Een verdachte die op zijn klompen kan aanvoelen dat hij 
in woord en beeld wordt geschaduwd, en toch dergelijke uitspraken doet? En de media die daar zonder 
nuances aan te brengen hijgend achteraan hollen? Pa is advocaat, en bepaald niet de domste. Het hoeft dus niet 
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te verbazen als dat alles in scene is gezet, om de laagste straf te bewerkstelligen, want evt. betrokkenheid zou 
toch wel eens zijn uitgekomen. Aldus hou je moord buiten schot, en met die paar maanden doodstraf is goed 
te leven. Hoe dom en naief moet een volk eigenlijk zijn om dit alles maar voor zoete koek te slikken?

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 4 februari 2008, 18:37 uur
Wat echt walgelijk is wordt ook hier weer eens vertoond, namelijk de boodschapper om zeep helpen, een 
typisch Hollands trekje…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 8 februari 2008, 17:52 uur
Als die vrouwen zo graag bij hun mannen onder de knoet willen zitten, dan liever niet openbaar. De oorzaak 
van die burka’s zit achter de rits van muzelmannen, nergens anders. Ze passen noch horen in ons westers 
denk- en leefpatroon, en staan integratie in de weg. Mocht dat niet verboden worden, dan hoop ik dat het de 
weg opent naar alle soorten hoofdbedekkingen, van napoleonsteek tot sinterklaasmijter, en van school tot 
kantoor. Aan al die fundi-idioterie moet toch eens een einde komen, in ieder geval in ons land.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 9 februari 2008, 18:32 uur
Hoe stelling nemen tegen de ideeen van Wilders? Het gaat er dus weer om de boodschapper kalt te stellen, 
volgens beproefd concept. Laten betreffende moslims maar stelling nemen tegen het zowel wereldwijde als 
landelijke fundamentalisme en extremisme dat Wilders bestrijdt, dat lijkt me zinvoller. Graag zie ik hun 
inhoudelijke argumenten tegemoet. Argumenten dus die pleiten voor homo’s en ongelovigen als gelijkwaardig 
aan islamieten, en tegen de sharia, hoofddoekjes, burka’s e.d. als integratie ondermijnend. En laat ze dan gelijk 
even de torenhoge criminaliteit onder Marokkanen en -in mindere mate- Turken aan de kaak stellen, alsmede 
het vele en onacceptabele wangedrag onder hun jongeren. Als ze daarover willen discussieren, prima!
Overigens jammer voor Wilders dat hij in angsthazenland woont, waar Frankrijk inmiddels wel stelling durft 
te nemen, en Hirshi Ali naar waarde weet te schatten.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 februari 2008, 11:57 uur
Von der Dunk lijkt het mes in Van Gogh te rechtvaardigen, bij gebrek aan argumenten. Kennelijk biedt de 
koran dus onvoldoende reden tot argumenteren (waarom zouden ze ook, ze hebben immers Gelijk van huis 
uit), toereikend als argument om maar gelijk het zwaard te heffen. Laten we hier nu gewend zijn op andere 
wijze met elkaar in overleg te treden. En we leven hier, in onze Westerse maatschappij, en dankzij moeizaam 
bevochten vrijheden. Doodsteken, stenigen, ophangen horen daar volgens mij nog niet bij, hoewel het 
vermoedelijk niet lang meer zal duren.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 februari 2008, 13:48 uur
Religies steunen zwaar op de pijlers ‘onwetend’ en ‘arm’. Beide zijn in West-Europa nagenoeg uitgebannen, 
maar maken in islamitische landen nog steeds de dienst uit. Onze relatief snelle ontwikkeling staat aan de basis 
van ontkerkelijking, wat resteert zijn nog wat restanten aan geloof, tot ook die zijn uitgestorven. Of worden 
herondekt, bij gebrek aan andere zingeving. Leuk voor de beoefenaars, zolang ze het maar binnenshuis 
houden. En waar het buitenshuis komt weten we het wel op waarde te schatten, er gaat ook geen enkel fysiek 
gevaar meer van uit, voor niemand.
Ons probleem is dat we destijds niet alleen gastarbeiders uit voornamelijk Marokko en Turkije, maar met hen 
ook een dominante religie hebben binnengehaald, waar we er zelf met veel pijn en moeite juist afscheid van 
hadden genomen. We hebben geen enkele behoefte meer aan religies die ons denken en handelen menen te 
mogen bepalen, dus onze behoeften in dezen staan loodrecht op die van de praktiserend moslims, met hun 
allesbepalende religie.
De grootste fout die we gemaakt hebben is te denken dat ons consensusmodel wel oplossing zou bieden, 
terwijl dat in praktijk enkel op inleveren neerkwam. Het wachten is op een krachtige leider die grenzen stelt 
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aan wat in dezen al dan niet wenselijk is voor wat wij in deze gemeenschap tot stand hebben gebracht resp. 
naartoe zijn gegroeid. Als wezensvreemde religies daar inbreuk op plegen, dienen deze een halt toe te worden 
geroepen, iets dat tot heden is verzuimd. Althans hier, want in de landen van herkomst doen ze niet anders.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 11 februari 2008, 16:31 uur
Van alle negatieve reacties hier richting Hishi Ali, zit er niet een bij die weet wat het is om permanent 
beveiligd te moeten worden vanwege je mening. Kennelijk is bij velen het invoelend vermogen er uit 
gekweekt, wat het ergste doet vrezen. En aldus krijgen in dit land van selectieve normen en waarden 
veroorzakers vrij spel, met name in het ondermijnen van onze moeizaam bevochten vrijheden.

Diep triest, en oliedom, want die bal wordt altijd teruggekaatst. We dienen pal te staan voor onze vrijheden, en 
degenen die hun nek daarvoor uitsteken op het hoogste voetstuk te plaatsen. Inclusief beveiliging, en waar dan 
ook, want we beveiligen daarmee tevens onze vrijheden. In ander geval kunnen we nog heel wat Hirshi Ali’s, 
Rushdies, Wildersen en Van Gogh’s tegemoet zien, tussen zes handvatten. En ik maar denken dat de 
kruideniers zijn uitgestorven…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 11 februari 2008, 16:56 uur
Overigens kost de beveiliging van Hirshi Ali ons een fractie van wat de veroorzakers daarvan kosten, laten 
we ons dat vooral goed realiseren. Van het ooit zo trotse en vooruitstrevende Nederland is geen spaan meer 
over. En de ooit moeizaam bevochten vrijheden worden stelselmatig om zeep geholpen, direct en indirect, een 
sluipend proces.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 13 februari 2008, 20:53 uur
65-A. Boran en 53-Smartannabeth raken de kern van het probleem Erdogan / Turkije. Van het westen wordt 
eenzijdig begrip verlangd, kritiek is uit den boze. Hopelijk wordt Erdogan vanuit zijn eigen volk gecorrigeerd, 
en anders heeft Turkije niets in de EU te zoeken, anders dan het zoveelste nemen, want geven zal er niet bij 
zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 15 februari 2008, 21:53 uur
Ach, verbaasd ben ik in dit ondermaatse landje nergens meer over. Hooguit trek ik een wenkbrauw op, bij de 
gedachte aan incapabele rechters die vooral criminelen van dienst zijn, en gewend zijn slachtoffers te 
slachtofferen. We schijnen nog corrupter te zijn dan Italie, dus ons treft geen blaam 

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 februari 2008, 17:08 uur
De moraal van dit verhaal: pleeg gerust een moord, maar zwijg en lieg in alle talen, want pas dan wordt u 
gehoord.
Wat doet Holleeder eigenlijk in de cel?

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 23 februari 2008, 12:06 uur
Ik begrijp die laconieke houding van velen niet. Enst Louwes zit ook in de bak, ondanks ondermaats 
onderzoek en minimaal bewijs. Van der Sloot lijkt me meer dader dan Louwes, maar geldt kennelijk niet eens 
meer als verdachte. Het is dus zaak om een moord gewoon te ontkennen, het lijk onvindbaar weg te werken, 
en er maar een stuk op los te liegen. Ooit waren er goede verhoormethoden, tegenwoordig worden 
(vermeende) daders op hun woord geloofd. Geen wonder dat de overtuiging heerst dat daders hier in de 
watten worden, en slachtoffers het nakijken hebben. Fijn land.

Willem Nijmegen zegt: 
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dinsdag 19 februari 2008, 16:50 uur
Volstrekt idioot, dominee Rouvoet sluit zich aan bij de vroegere pastoors, maar vergeet dat de kerken niet 
meer of anders worden ingevuld dan met hemelse kuddes. De praktijk echter is dat ons land in 1950 10 
miljoen mensen telde, en we in amper vijftig jaar dit getal op 16 miljoen hebben gebracht. Dus ruim toereikend 
om dorpen te verstedelijken, steden naar elkaar toe te zien groeien, natuur / rust / ruimte op te offeren aan steen 
en file-asfalt, en met dat alles toekomstige generaties te belasten. Meer mens met minder mensen, zou ik 
zeggen, maar dit kabinet heb ik nog nooit op een visie kunnen betrappen. De volgende stap is natuurlijk de 
fokpremie verhogen, want dat heeft de Heer zo gewild…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 19 februari 2008, 20:49 uur
Reactie op 46 Krol. Inderdaad is demografie een moeilijk vak. Dermate moeilijk zelfs dat het niveau van 
koffiedikkijkerij nog te hoog is gegrepen. Deze tak van sport weet het aantal miskleunen van beursgoeroes 
moeiteloos te overtreffen. Daar moet je vooral veel en goed voor geloven, een Rouvoet waardig.

Beste Krol, het zijn juist visies als de uwe die tot de wereld van nu hebben geleid. Voortgestuwd door de 
mythe van het vooruitgangsdenken. Dat heeft ons veel opgeleverd, van een opgewarmde aarde, via 
ontbossing tot een vertroebelde, leeggeviste zee. En van een vervuiling in pakweg honderd jaar, die dat van de 
tienduizend jaar daarvoor overtreft. Ik laat de bodemleegvraat nog buiten beschouwing. De oorzaak is de 
mens, in een permanent toenemend aantal. Ons land is daar een afspiegeling van. Dat hoef je niet eens te 
geloven, je hoeft er alleen maar het verleden naast te leggen, om te weten.

Alle demografische prietpraat ten spijt zijn er geen modellen voorhanden die een toekomst kunnen 
voorspellen, daar zijn teveel onzekere factoren voor. Wat wel voorspelbaar is dat we de geleende grond van 
onze opvolgende generaties weer slechter hebben afgeleverd dan voorheen. En wat de demografen betreft: ze 
hebben vrijwel zeker meer verstand van verzekeren, vooral van overlijdenspolissen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 20 februari 2008, 21:46 uur
Reactie 89 Peter Vlaeminck
De vergelijking met dieren gaat niet op, want die sterven een natuurlijke dood, wanneer hun tijd daar is. Wij 
kunnen daar pas aan voldoen als de gezondheidszorg is afgeschaft, en de gemiddelde leeftijd 30 jaar bedraagt. 
Dan maakt het niet uit hoeveel we bijeenfokken, we houden ons aantal volautomatisch op peil. Is dat wat u 
bedoelt?
Waarom zouden miljoenen Nederlanders hun vakanties in bijv. Frankrijk doorbrengen? Inderdaad, vanwege 
alles dat we hier moeten missen. Dus niet alleen zon, maar ook rust, ruimte, natuurschoon, schoonheid in 
steen en landschap, harmonie, een lagere versnelling en hoogstaand voer. Als we van ons land nu eens een 
dergelijk vakantieland maken…. Laten we beginnen toe te werken naar halvering van het huidige inwonertal, 
dan volgt de rest vanzelf, en hopelijk de zon eveneens.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 februari 2008, 19:47 uur
Ik begrijp nu ook die aversie van Rouvoet tegen Deep Throat. Pure verspilling!
112 Carel van Eeden slaat de spijker op zijn kop, maar geen regent of partij die daar verantwoording voor 
durft te nemen, laat staan dat ze geleerd hebben van het verleden. Ons land heeft dringend behoefte aan 
leiderschap, visie en daadkracht.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 februari 2008, 19:34 uur
Laat Van Basten nu eerst maar eens ergens in de polder starten als coach, en dan langzaam opbouwen, want 
bij Ajax heeft hij al even weinig te zoeken als bij Oranje.

Willem Nijmegen zegt: 
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woensdag 20 februari 2008, 21:26 uur
Effectief en selectief, want de stinkbussen rijden de hele dag door, en Schiphol ligt naast de deur. En hoe zit 
het met oude bestel- en vrachtauto’s? En met de grote benzineslurpers? Als roetfilters toereikend zijn kunnen 
deze naar ik aanneem ook in oldtimers worden geplaatst, dus niets aan de hand. Of een gasinstallatie 
natuurlijk, maar dat wil de overheid weer niet, want levert te weinig op, zij het niet voor het milieu. Er is maar 
een juiste maatregel: alle verkeer uit de binnenstad weren, en wat resteert zijn lapmiddelen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 25 februari 2008, 17:24 uur
Opmerkelijk: in Deep Throat werden meer erecties vertoond dan in de vijfendertig daar opvolgende 
treurbuisjaren bij elkaar. Fellatio is kennelijk nog steeds een taboe, vooral op die andere buis. Maar ach, 
mischien komen we ooit eens op het niveau van de Grieken en Romeinen, en dan blijkt het niets om je druk 
over te maken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ook bij Darwin zet ik inmiddels grote 
vraagtekend.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 1 maart 2008, 11:52 uur
Balkenende cs behandelt deze zaak op een wijze, een stuur- en profielloos kabinet waardig. Zelfs Bos neemt 
een reelere houding aan, waar de reliboys slechts dubbele agenda’s afwerken. Het is met name de houding 
van Balkenende en Verhagen -in woord en beeld- die de zaak doet escaleren, maar waarbij dezelfden straks 
hun handen in onschuld wassen, Pilatus waardig. Ze lijken te worden gedreven door economische belangen, 
maar daar kan nauwelijks sprake van zijn, want een fractie van het geheel. Eerder lijkt het me een handreiking 
naar de macht van religies, dus zelfbelang. Waar bleven hun economische sancties en aanslagen toen zusters 
werden vermoord en kerken in brand gestoken, door dezelfde islamitische fundi’s? Waar blijven hun felle 
protesten tegen de bedreigingen van Rushdie, Hirshi Ali en ook Wilders? In plaats dat dit lafhartige clubje de 
vrijheid van meningsuiting omarmt en uitdraagt, laten ze hun oren hangen naar de massamoordenaars van 
Taliban en Quaida. Religies floreren bij gevoelens van angst, dus dat moet je aanwakkeren, de gereformeerde 
club heeft dat goed begrepen. Maar belangrijker nog is dat ze ook hiermee Wilders indirect demoniseren, met 
het oog op de volgende verkiezingen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 1 maart 2008, 11:58 uur
Hafid 7, ik ben het helemaal met je eens, te beginnen met de vele uitwassen en excessen waar de koran zich 
kennelijk voor leent, wereldwijd. Als die ziekte is aangepakt (maar daar hoor ik moslims nooit over), heeft 
ook Wilders’ film geen grond van bestaan meer. En hoeven hij en vele anderen niet meer beveiligd te worden, 
toch.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 1 maart 2008, 21:05 uur
Enfin, iedereen deed een plas, en alles bleef zoals het was. Maar waar ik -naast de bizarre houding van dit op 
kennelijk democratische (wat dat ook moge inhouden) leest geschoeide kabinet- aanzienlijk meer voor vrees 
dan de moordenaarsbendes van de Taliban en soortgelijke waanzinnigen, is wat er gebeurt als een of andere 
relipsychoot Wilders om het leven brengt, want dan breekt de hel hier pas echt los. Oftewel bijltjesdag, maar 
dan met vooral Marokkanen (en in mindere mate Turken) als doelwit, teneinde al die jaren criminaliteit en 
terreur te wreken. Het lijkt me zinvoller dat voorganger Balkenende krachtige maatregelen neemt om dat 
onaangepaste soort hardhandig in het gareel te dwingen, want daar is de voedingsbodem van de meeste 
onvrede in dit land te vinden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 maart 2008, 22:04 uur
Beste Frank Lenssen: In dit zogenaamd vrije land moeten naar Wilders en Hirshi Ali tal van anderen zwaar 
beveiligd worden, omdat ze zijn die ze zijn of zeggen wat ze te zeggen hebben. Buig je eerst maar eens over de 
oorzaak daarvan, alvorens Wilders voor psychopaat uit te maken, want voorlopig is hij nog altijd een van de 
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zeer weinigen die de moed heeft zich onverbloemd uit te spreken over zaken die ons allen aangaan. Val hem 
inhoudelijk aan, maar stop a.u.b. met dat halfhartige en volstrekt zinloze stempelen. Maar ja, boodschappers in 
dit landje…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 4 maart 2008, 17:09 uur
Frank Lenssen, het is niet Geert tegen de rest van de wereld, want hij heeft dermate veel zetels (en dus 
kiezers) achter zich staan dat ernstig rekening met hem wordt gehouden, anders hadden Balkenende cs hem en 
zijn film immers kunnen negeren. En ‘gevaarlijke provocatie’? Hoe noemt u de overspannen en op geen 
enkele grond gebaseerde reacties uit tal van moslimlanden dan wel niet? En het gaat niet om sec de 
hoofddoekjes, maar om de gedachte erachter, en die lijkt me toch beduidend anders dan die van onze moeders 
destijds, die ze om praktische redenen droegen, daar kwam geen vrouwonderdrukkende ideologie aan te pas. 
De oorzaak van de huidige hoofddoekjes is achter de gulp van fundamentalistische muzelmannen te vinden, 
en daar vergelijk ik mijn vader toch liever niet mee.
In moslimlanden wordt puur instinctief gereageerd, opgejut door fundi’s met een fractie meer verstand dan de 
massa. Zelf denken geschiedt slechts door een kleine elite. Naar verluidt hebben ‘de meesten nog slechts een 
rudimentaire hersenschors, goed voor het vervullen van basale levensbehoeften’. De gevolgen daarvan 
kunnen we dagelijks via de media vernemen, Wilders heeft zijn gelijk al lang en wereldwijd bevestigd 
gekregen, dus hem valt niets te verwijten, lijkt me. In onze westerse wereld hebben we goddank -nog steeds- 
de vrijheid om zelf te denken, waar in betreffende landen wordt voorgekookt, en kritiekloos gegeten. Waar de 
grootste dreiging vanuit gaat lijkt me dus wel duidelijk. U moet zich nog maar eens buigen over de plekken 
waar die ‘geur van verrotting en stank’ juist niet wordt geroken, want norm, bij gebrek aan beter. Laat daar 
eens een batterij psychiaters op los, werkgelegenheid tot aan het einde der jaren verzekerd.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 4 maart 2008, 21:14 uur
Beste hr. De Lange, de paradoxen gaan niet helemaal op. Om te beginnen heeft Wilders verklaard wel de 
discussie aan te willen gaan, maar dan na vertoning van de film. Dat lijkt me zijn goed recht, en duidelijk is 
waarover kan worden gediscussieerd, dus inhoudelijk.
Evenmin is Wilders uniek in het creeren van een spanningsveld, diverse politici gingen hem vooraf, 
waaronder Wiegel, Van Agt, Janmaat (diens gedachtegoed is inmiddels nagenoeg geheel overgenomen door 
gevestigde partijen), maar ook Juliana en Bernard bijvoorbeeld.
En Wilders staat bepaald niet alleen in zijn denken en handelen jegens de uitwassen van de islam. Naast zijn 
vele kiezers, waaronder vermoedelijk tal van ervaringsdeskundigen, waarschuwde Fortuyn er al voor, is 
Denemarken wakker geworden, gevolgd door bijv. Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hem afschilderen als 
een individuele zonderling doet de praktijk geen recht. Wat Wilders ziet, zien velen met hem, neem de diverse 
discussiefora maar eens door.
En waar ter wereld manifesteert het christendom zich met excessen als onderdrukking, moord en doodslag? 
Ooit ja, lang geleden, toen we niet wijzer waren. Die vergelijking gaat dus niet op, het gaat om het nu, en om 
de koranteksten die tot onderdrukking en geweld aanzetten, en worden gepraktiseerd. Wie moeten er in 
Nederland en daarbuiten zwaar beveiligd worden voor hun mening, niet dankzij de bijbel, maar juist dankzij 
de koran? Wilders is m.i. bepaald geen fundamentalist, maar eerder een realist, die als een van de zeldzame 
polderlanders de moed heeft ondanks alles door te gaan. Ik geeft het je te doen, met gevaar voor eigen leven. 
U en ik zitten liever achter de kachel te (ver)oordelen, toch…
En wat paradoxen betreft: een dag vaderlandse politiek is genoeg om te weten.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 maart 2008, 17:18 uur
Vers van de pers: ‘Chinese veiligheidstroepen hebben twee moslimterroristen gedood, omdat zij een aanslag 
beraamden op de Olympische Spelen. Daarmee hebben de Chinese autoriteiten een aanslag verijdeld.’ 
Kennelijk is China dus ook al aan de beurt, terwijl ze Wilders noch zijn film daar kennen 
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Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 maart 2008, 17:51 uur
Israel is een op mythologische gronden geroofde staat, en heeft feitelijk geen enkel bestaansrecht. Dat die 
roofstaat dankzij een militair USA-gerelateerd overwicht kunstmatig in leven wordt gehouden zegt niets over 
de legitimiteit ervan. Verder heeft Israel in al die jaren geen enkele concessie aan de verjaagde Palestijnen 
gedaan, alle overeenkomsten aan zijn laars gelapt, en enkel zijn gebied sluw, hardhandig en stelselmatig 
uitgebreid. Alle geweld jegens Palestijnen is buitenproportioneel geweest, met een getalsverhouding die er niet 
om liegt. Ook mensonwaardig om te zien is hoe dat joodse Herrenvolk de Palestijnen onderdrukt en 
vernedert, kennelijk is WOII nog ergens goed voor geweest. Als Palestijn mag, nee moet je die staat wel haten 
en bestrijden, maar dat kunnen wij ons op dit eiland van welvaart en relatieve rust niet of nauwelijks 
voorstellen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 maart 2008, 21:11 uur
Jaap 124 heeft volkomen gelijk, maar om dat te begrijpen vraagt wat historische kennis en inlevend vermogen, 
tegenwoordig schaarse artikelen. Vanuit een bezetting is verzet toegestaan, met alle denkbare middelen. Maar 
aan de reacties van diverse mensen te lezen hoeft het dus niet te verbazen dat ons land destijds zo snel onder 
de voet is gelopen. Doe als Donner en roep ‘boe’, geen bezetter meer die hier durft te blijven.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 maart 2008, 12:56 uur
Israel is een splijtzwam voor de wereldvrede, en niet meer dan een historische blunder. Dat land dient zo snel 
mogelijk ontmanteld te worden, en teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners, dus van voor de bezetting. 
Hamas hebben ze zelf gecreeerd door met de dikste hakken op Palestijnse rechten en burgers te trappen, dus 
moeten ze niet moeilijk doen als hun dat levens kost. Dat zijn zo de consequenties van een bezetting, overal ter 
wereld.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 maart 2008, 17:00 uur
145 Jacqueline Hartman.
Verkocht? Heel veel kunst is door de joden in WOII ook ‘verkocht’, aan de Duitsers, tegen afbraakprijs. Toch 
claimen ze dezelfde kunst, want kennelijk was er met de verkoop iets mis… En hoezo kiezen? Die 
honderdduizenden vluchtelingen hadden helemaal niets te kiezen, anders dan vluchten. Of kozen wij hier ook 
voor de Duitsers, destijds? Geweld is in dezen de laatste optie, als overleg zinloos blijkt. Na zestig jaar zin- en 
vruchteloos overleg vind ik dat de Palestijnen zich nog buitengewoon beschaafd hebben gedragen, vergeleken 
bij hun bezetters.
Israel heeft van meet af aan een Palestijnse staat tegengehouden, en daar plukken ze dus regelmatig de wrange 
vruchten van, het is niet anders. Het alternatief: nog honderd jaar al even vruchteloos ‘onderhandelen’, want 
dat Israel geen meter grond wil afstaan, maar slechts op valse voorwendselen wil uitbreiden, staat al die jaren 
als een paal boven water.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 maart 2008, 20:00 uur
Ik ben het helemaal met A. Sevenster-Blink eens, en WOII wordt zestig jaar na dato door de (veel) joden in 
het algemeen en de zionisten in het bijzonder nog steeds op schandalige wijze uitgebuit, met name ten koste 
van de Palestijnen. De houding van christelijk Nederland hoeft niet te verbazen, bedreven als die zijn in 
wegkijken. Een vriendin van me (inmiddels ex-jodin, getrouwd met een Libanese Palestijn) heeft aan den lijve 
in zowel Israel als Libanon mogen ervaren waar joden zowel individueel als gemeenschap toe in staat zijn, 
reden voor haar afscheid van die religie te nemen. Haar verhalen getuigen van een aaneenschakeling van 
misdaden jegens de Palestijnen, en je vraagt je met verbazing (naast ergernis) af waarom dat alles in 
polderland zo gefilterd wordt, daar moet gewoon meer achter zitten. Als wij hier zo werden behandeld anno 
2008, dan zouden we geen straatstenen, maar wel bomgordels en raketten tekort komen…
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Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 maart 2008, 11:06 uur
151 Jacqueline Hartman, oordeel niet zonder te weten. Zo eenvoudig was het niet voor haar die Joodse 
wortels af te snijden, maar ze kon en wilde niet anders meer, dankzij voortschrijdend inzicht. Niet dankzij een 
door anderen bepaalde keuze (marteling), maar doelbewust vanuit haar diepste wezen. vergeet niet: religies 
worden aangepraat en -geleerd, je word er niet mee geboren, het zit niet in je genen. En hoe gelovig je ook 
mocht zijn, dat ontslaat je nog niet van de plicht je ogen open te houden voor de realiteit.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 maart 2008, 19:56 uur
157 Jacqueline Hartman.
Je laatste zin had van mij niet gehoeven, maar excuses geaccepteerd.
154 Gerard v/d S.
Je reageert precies zoals veel joden mij bekend reageren bij iedere ‘aanval’ op Israel. En altijd weer onder 
verwijzing naar WOII, want tegenargumenten zijn uit hun huidige handelen niet te destilleren. Ik reken je je 
affectie met het jodendom en Israel niet aan, maar je maakt het wel erg bont met beledigingen die kant noch 
wal raken. Kijk rustig van de realiteit weg, ook dat is Ubermenschen eigen. Misschien weet ik wel meer dan 
je lief is, en ongeschikt voor de slachtofferrol waar jij en vele joden met je zich zo graag in wentelen. Helaas, 
de vervolgden zijn vervolgers geworden, en met de kennis van zestig jaar geleden hadden ze nu beter moeten 
weten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 maart 2008, 19:23 uur
Gerard v/d S, wijs alles dat je niet aanstaat maar af als onzin, zijnde de makkelijkste weg.
Duidelijk is dat je pal achter Israel en het gevoerde beleid staat, ook al valt daar geen zinnig argument voor te 
ontdekken. Dat laatste is ook moeilijk te doen, bij roofstaten. En met wat woordspelletjes red je het evenmin, 
maar wel goed om de aandacht af te leiden. Overigens: als je mensen op hun persoon beoordeelt, en niet op 
hun overtuiging, waarom bouw je dan hoge muren om je heen om je af te schermen? uiteraard na die grond 
ingepikt te hebben, maar toch…
Ik citeer je: ‘Terug naar Israel. Ik woon en werk tezamen met arabieren en over het algemeen is er een goede 
verstandhouding, en is men over het algemeen tevreden. Helaas zetten moordaanslagen zoals de afgelopen 
donderdag de verhoudingen op scherp, maar uiteindelijk wil men in vrede met elkaar leven.’
En dat geeft nu precies weer wat wij moeten geloven, namelijk: jongens het valt allemaal reuze mee, en zonder 
moordaanslagen is het een paradijs. Niet dus, want die moordaanslagen kennen een oorzaak, en daar ga je 
gewiekst aan voorbij. Maar als joden en arabieren zo vreedzaam met elkaar kunnen leven, waarom is er dan 
geen Palestijnse staat waarbinnen dat gebeurt, dat maakt Israel immers overbodig.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 maart 2008, 17:57 uur
Inderdaad FYM, Dries van Agt geeft op zijn site (met links) een visie die veel pagina’s discussie overbodig 
maakt. Daarnaast: waarom zou je een religie een eigen land toedelen? Zoiets bevestigt enkel de 
superioriteitsgevoelens, en draagt niet bij aan een beter begrip en verstandhouding tussen mensen en volkeren. 
En waar ligt de grens? Bij een protestant en een katholiek Ierland? Bij een christelijk en een islamitisch 
Indonesie? Bij een zigeunerland misschien? Naast religies zijn er ook nog tal van sektes en (politiek) 
ideologieen die daar met evenveel reden aanspraak op kunnen maken, dus deel maar door. Ik zie geen enkele 
grond voor de vestiging van het Joodse Rijk, waar verspreiding logischer zou zijn geweest. Met aanzienlijk 
minder risico’s dan zowel voorheen als nu, want Europa heeft van WOII geleerd. Wat van de zionisten niet 
gezegd kan worden, op bezetting en onderdrukking na.
En ook bij die alomtegenwoordige jodenhaat van voor WOII heb ik zo mijn vraagtekens. Niet sec de ‘haat’, 
maar wel het waarom daarvan. Daarbij doel ik niet op
tweeduizend jaar oude sprookjes, maar wel op het dagelijkse manifesteren van joden, temidden van anderen. 
Als bijvoorbeeld Otto Frank daar symbool voor staat, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Want zo’n 
lekker mannetje was dat niet, met tijdens de oorlog leveringen aan het Armee Oberkommando en de 
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Wehrmacht. En zijn beschermvrouwe op bezoek in Basel op haar kosten in een hotel laten verblijven, waar hij 
zelf in weelderig huis leefde, is ook veelzeggend, hoewel dat Miep Gies een rotzorg was. Maar toch…lang na 
WOII vulden tal van uitdrukkingen over joden de woordenboeken, zonder uitzondering in negatieve zin. Hoe 
ontstaat zoiets, wat moet je er eigenlijk voor doen om die stempels op je te krijgen… Oftewel, hoe 
manifesteerden de joden zich eigenlijk t.o.v. hun medemens. Als de gang van zaken in Israel daar een 
uitvloeisel van is, dan rechtvaardigt dat uiteraard geen genocide (ik zal ‘Gerard’ maaar even voor zijn), maar 
wordt wel veel duidelijk dat ondergeschoffeld is gebleven, nog steeds.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 maart 2008, 17:12 uur
@198 Patric Faas
Je reactie op A. Sevenster-Blink is niet helemaal juist. Natuurlijk hanteerde Israel de agressieve aanval, 
verklaar anders die 750.000 vluchtelingen maar eens, alsmede Shaba en Shatila (waar de falangisten het werk 
op mochten knappen, en Israel instemmend toezicht hield). Ook de zesdaagse oorlog is uitgelokt, puur o.b.v. 
terreinwinst. Israel gaat bij dat alles uiterst sluw tewerk, maar is (en blijft) de agressor, want die grenzen na 
‘67 zijn niet toegewezen. En zo lust ik er nog wel een…want dan had Duitsland in WOII dus ook een 
defensief leger, om zich de Amerikanen c.s. van het lijf te houden…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 maart 2008, 17:33 uur
@201 Jacqueline Hartman
Het is niet dom en minachtend van je om over afgoden te spreken, want feitelijk zijn alle goden tevens 
afgoden. Een god is niet anders dan een onbewijsbare, op geen enkele wetenschap geschoeide aanname. Het 
maakt daarbij niet uit of het een luchtspiegeling, beeld, donderslag of kiezelsteen betreft; je noemt het god, dus 
voor jou is het god. Als afgoden niet bestaan, bestaan goden evenmin, want iets is vals of echt.
In tijden dat de wereld plat heette te zijn, zingeving en in- / overzicht ontbraken, en chaos overheerste werden 
de goden tot leven gewekt. Feitelijk dezelfde tijden (met bijbehorende opvattingen) die je nu nog in de diepste 
binnenlanden van Brazilie tegenkomt. Folklore noemen we dat tegenwoordig…
Maar stel nu eens dat al die religies niet bestonden (zou heel wat bloed gescheeld hebben, want er was geen 
groot Gelijk te betwisten of uit te venten), en iemand zou vandaag (dus met de kennis van nu) exact dezelfde 
bijbel / thora / koran schrijven, dan zou hij vrijwel zeker in een psychiatrische kliniek worden opgenomen, als 
zijnde onbehandelbaar. Ik betwijfel dus of je voor al die religies wel respect moet hebben, want zelf hebben ze 
het totaal niet voor andersdenkenden, terwijl ze onvoorstelbaar veel ellende op de wereld hebben veroorzaakt, 
en nog steeds. Van mij mag je dus gerust oordelen, en veroordelen. Tot het moment dat ze zelf excuses 
hebben aangeboden voor al het veroorzaakte leed, en beloven meerdere soorten Gelijk te erkennen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 maart 2008, 17:17 uur
Patrick Faas (i.k.v. reactie 198)
Ik had een nogal uitvoerige reactie geschreven op hetgeen u stelt over Freud en uitverkoren volkeren, maar om 
mij onbekende reden (mogelijk te lang) is deze niet geplaatst, en evenmin weet ik hoe hem terug te halen. Dat 
deelde ik al in eerder stadium mee, maar ook die reactie wwerd niet geplaatst, hoewel geen reden tot censuur.
Discussies over Israel kennen enkel met elkaar botsende ideen en belangen, ik heb dat niet anders 
meegemaakt. Je bent voor of tegen, nuances zijn er niet / nauwelijks in aan te brengen. Ik kies voor de 
zwakste partij, en dat is Israel niet. Het is een kwestie van tijd, en dan zijn de rollen omgedraaid, daar zijn geen 
roestige raketten of bomgordels meer voor nodig. Het probleem ‘Israel’ kan op vrij eenvoudige wijze opgelost 
worden, zij het niet in woord. En daar besluit ik mijn aandeel in deze discussie mee.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 maart 2008, 21:42 uur
Mostafa, hoewel ik had besloten deze discussie niet te vervolgen, wil ik nog even op jouw visie ingaan. 
Religies noch volkeren worden geboren, maar gemaakt. Religies worden aangepraat, volkeren worden 
gesmeed, maar geboren worden we blanco. Over religies kunnen we eindeloos redetwisten, en dan vooral de 
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vele interpretaties ervan. Een (soort) geloof kan bindend werken, maar geeft nog geen recht op een 
Katholieke, Islamitische, Protestantse, Joodse, Boeddhistische etc staat. Aan de identiteit van een volk kun je 
terecht twijfelen, zoals Maxima ook deed. Het Nederlandse volk was ooit blank, maar telt nu talloze kleuren, 
goddank. Het is een melting pot, en soortenrijkdom garandeert de beste overlevingskans, zo leert ons de 
natuur. En de menselijke realiteit, want beter tien religies gemixt in een land, dan te worden overheerst door 
een religie. De gevaren daarvan kennen we allemaal, ze doen overal opgeld.
Voor de goede orde: niemand is uitverkoren, of we zijn het allemaal. De gevoelde superioriteit van een volk 
kennen we uit WOII, gevolgd door Israel.
De wereld is altijd in beweging, met krachten en tegenkrachten, met achter- en vooruitgangen, en met steeds 
hernieuwde inzichten. We leven in het nu, de visie van tweeduizend jaar geleden is daar niet aan besteed, zo 
blijkt ook uit de praktijk. M.i. kan je geen rechten verlenen aan een zeker (altijd willekeurig) moment, maar 
dien je steeds opnieuw te vormen, pragmatisch te schikken naar wensen, inzichten, mogelijkheden, en dat bij 
voorkeur niet ten koste van massa’s medemensen.
Er was geen noodzaak voor een Joodse staat, die vanuit volstrekte willekeur is ontstaan. Zigeuners zijn ook 
vervolgd, en in grote getalen afgeslacht. ook zij moeten het zonder staat stellen. Er hebben door de 
geschiedenis heen tal van genocides plaatsgevonden, zonder toewijzingen van een lap grond. De wijze waarop 
Israel die grond heeft verworven is uiterst discutabel, en ten koste gegaan van de Palestijnen. Hoe ze daarmee 
vervolgens zijn omgesprongen tart iedere verbeelding, en dat al zestig jaar lang. Dat laatste is de erfenis van de 
Palestijnen, en een dergelijke erfenis mag je met alle middelen bestrijden. We wachten af.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 maart 2008, 20:58 uur
Verdonk verklaarde zich solidiar, en tegen de straf. Dat is haar goed recht, waar een voltallig kabinet bij het 
volk ‘te rade gaat’ en zogenaamd ‘harten onder riemen steekt’. Goddank durft iemand zich uit te spreken over 
wat vele denken, namelijk dat die crimineel het geheel en al aan zichzelf te danken heeft. Als dat besef in die 
kringen ooit mocht doordringen, slaan we eindelijk eens een goede weg in. En grofmazige zwabber Pechtold 
zit er als gebruikelijk weer eens naast, want ook aan de rechtspraak in dit land mankeert dermate veel dat daar 
wel eens de aandacht op gevestigd mag worden.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 maart 2008, 12:27 uur
Hoe komt het toch dat in relatief korte tijd moslims zo’n vooraanstaande plaats in de media innemen, zij het 
vrijwel altijd op ongunstige wijze. Waarom gebeurt dat niet bij andere religies / overtuigingen / leefwijzen, die 
doorgaans aanzienlijk vreedzamer van aard zijn, en al evenmin behoefte hebben zich te profileren door 
beeldvullend onderscheid. Tien jaar geleden was dit volstrekt ondenkbaar, nu is het norm, zij het tegen wil en 
dank. Ongewild worden we aldus moslimrijp gemaakt, en daar pas ik voor. Ik zal de germaanse goden prijzen 
als met name boeddhisten en atheisten eens al die media-aandacht overnemen, want de balans is totaal zoek. 
Eerlijk gezegd zal de positie van moslima’s me inmiddels een rotzorg zijn, want de meest wezenlijke 
veranderingen kunnen alleen van binnenuit plaatsvinden. Van al die mensonterende religies hebben we geen 
heil te verwachten, we hebben in dit land niet voor niets afscheid genomen van christen- en andere dommmen. 
Als moslima’s zich zo graag willen onderscheiden is dat hun keuze, en moeten ze de consequenties daarvan in 
deze cultuur aanvaarden, dus uitsluiting. En als ze zich moeten onderscheiden wordt het tijd dat ze betreffende 
muzelmannetjes van kuisheidsgordels voorzien, want daarachter zit de oorzaak van hun meeste problemen. 
Maar verlos ons in vredesnaam publiekelijk van de islam, want er bestaan nog vele andere en aanzienlijk 
betere soorten van leven op aarde, zo leert vooral de praktijk.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 9 maart 2008, 16:39 uur
Beste Henk Mommaas (reactie 60), u slaat de plank finaal mis, want ieder zichzelf respecterend volk / land 
reageert op exact dezelfde wijze als in betreffende zin aangegeven. Sterker nog: als u een dergelijk begrip op 
deze wijze in islamitische landen tegemoet treedt, wordt u vrijwel zeker in de ban gedaan, maar eerder nog het 
land uit gezet. Onwillende / onaangepaste minderheden hebben noch krijgen daar een stem, het is maar dat u 
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het weet. Betreffende opmerking bevat dus geen nonsens, maar behelst een waarheid als een koe.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 maart 2008, 14:40 uur
@64 Henk Mommaas, Moslima’s maken integraal deel uit van een islamproblematiek, waarbinnen enkel 
mannen de dienst uit maken. Als u de rest van betreffende zin had gelezen, was dat verband duidelijk geweest. 
Moslima’s hebben geen stem, en zonder stem valt niet te discussieren, niet door en niet over, maar dan wel in 
een juiste context bezien, en daar ontbrak het bij u even aan. Overigens zie ik u alleen maar spijkers op laag 
water zoeken, maar dat is natuurlijk ook een wijze van discussieren 

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 maart 2008, 17:52 uur
Onzinnige vraag! De grootste bedreiging voor de wereldvrede vormen mensen en hun nog steeds toenemende 
aantallen. Dat aantal is allesbepalend, voor vernietiging, vervuiling, honger en ellende. Wereldvrede vereist 
een bevolkingsbeleid, gericht op drastische afname van het aantal, en liefst ontdaan van politieke en 
godsdienstige ideologieen. In ander geval is en blijft het pappen en nathouden. Voorzover het klimaat al te 
beinvloeden zou zijn, hebben we alles aan onszelf en onze aantallen te danken.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 maart 2008, 18:11 uur
51 Wim Slooten.
Het steekt toch wel iets gecompliceerder in elkaar, vrees ik. Grote delen van de aarde zijn onleefbaar, voor 
andere delen zijn is het gros der mensheid fysiek niet of nauwelijks toegerust, en weer andere delen dreigen 
onleefbaar te worden door ontbossing en woestijnvorming. Dat laatste dus om een toenemend aantal mensen 
te eten te geven, dus wederom te relateren aan ons aantal. Verder zijn de zeeen terrein aan het (terug)winnen, 
een factor van belang waar we nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen. En last but not least wordt de schijn 
van mogelijke bevolkingstoename hoog gehouden door een verregaande verstedelijking, met opeengestapelde 
massa’s die een vertekend beeld geven, want eenmaal uitgezwermd zowel letterlijk als figuurlijk nauwelijks 
bestaansgrond vinden. De aarde is dus misschien wel groot genoeg voor 10 miljard mensen, maar dan moet je 
ze wel als varkens in flats houden. Niet meer dan een keuze, maar of iedereen daar zo gelukkig mee is. Een 
verschijnsel dat zich steeds vaker voordoet is een tweede huis op een rustige plek, dus dubbel beslag. Niet 
verwonderlijk, want een opengepakt leven druist tegen onze natuur in, de menselijke maat voorbij. Die maat 
vereist ‘Lebensraum’, en die wordt ook in de Westerse wereld steeds minder. Met alle gevolgen van dien, en 
dagelijks merkbaar. Neem de proef eens op de som. Ga pal naast een willekeurig iemand zitten op een bank, 
en hij schuift gegarandeerd een stuk op. Die vrijheid heeft hij op die bank nog, maar niet in zijn flat of 
rijtjeswoning, met gehorige buren om zich heen waar helaas niet aan is te ontkomen. En dan laat ik de 
esthetische aspecten van de naoorlogse bouw nog buiten beschouwing, maar ben altijd weer blij als ik vanuit 
de lelijkheid van steden de schoonheid van het bos weer mag ervaren, waar ik goddank woon. Inderdaad, zo 
zouden er veel willen (en feitelijk moeten) wonen, maar ze kunnen niet, want die grond is schaars en 
peperduur. Die schaarste komt dus door de aantallen. Velen binnen die aantallen willen zelfs in ons 
postzegellandje niet in de noordelijke provincies wonen. Dat is ook iets waar u aan voorbijgaat, namelijk de 
keuzevrijheid. Ook die vrijheid wordt drastisch ingeperkt door / dankzij aantallen, want aantallen staan voor 
regels, voor ge-en verboden.
Wat mensen feitelijk willen qua woon- en leefomgeving is helemaal niet bekend. We moeten het doen met wat 
voor ons wordt bedacht, door enkelingen (projectontwikkelaars, wethouders, architecten) die al lang 
achterhaalde, of ondeugelijke maatstaven hanteren, als winst / ‘vooruitgang’(het meest misbruikte begrip 
ooit) / en invullen van wat leeg is, en op welke wijze dan ook. Toch vreemd, van alle bruidsparen die een foto-
achtergrond kiezen, zie ik nooit de versteende nieuwbouwmassa’s in beeld (waar ze doorgaans wel moeten 
wonen). En hoe komt het toch dat miljoenen vaderlanders tijdens vakanties hun heil zoeken temidden van 
schoonheid, ruimte en rust, ze lijken er doorgaans naar te snakken zelfs. Als u dat begrijpt, begrijpt u ook het 
probleem van de aantallen. Ik ben het overigens met u eens dat we hard toe zijn aan duurzaam produceren, al 
zullen we inmiddels wel moeten, we hebben geen andere keuze meer. En ook die beperking is tot stand 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/03/08/denken-we-op-de-verkeerde-manier-over-de-problemen-van-moslimas/#comment-30749
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/03/11/klimaatverandering-grootste-bedreiging-wereldvrede/#comment-30878
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/03/11/klimaatverandering-grootste-bedreiging-wereldvrede/#comment-30901


gekomen door de aantallen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 13 maart 2008, 11:00 uur
Tja, lomp en boers maken wezenlijk deel uit van de polderlandse gemeenschap, dus wat dat betreft valt die 
cabaretier niet uit de toon. Maar zielig is het wel, als je over de ruggen van weerlozen aan je trekken moet 
komen.

En dat hij dat zelf niet snapt zegt voldoende over zijn niveau. Nu tekent veel gebler en weinig inhoud / 
diepgang in zijn algemeen de hedendaagse cabaretier, dus het zal allemaal wel met een tijdgeest te maken 
hebben. Ben trouwens benieuwd wat hij voor processen aan zijn broek zou hebben gekregen als het de 
gekleurde, geestelijk gehandicapte of joodse / islamitische medemens betrof.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 maart 2008, 16:11 uur
Alleen Engelse humor staat op eenzame hoogte, er is geen Nederlandse cabaretier die daar zelfs ook maar bij 
in de schaduw kan staan. De combinatie subtiliteit, scherpte en diepgang is bij ons ver te zoeken, wij moeten 
het hier (vooral tegenwoordig) hebben van veel geschreeuw, platvloersheid, botheid en oppervlaktedroesem. 
Een van de weinige uitzonderingen hierop is Herman Finkers, maar op wat grappen na verder van een 
dodelijke saaiheid. Na de stijlen van Kan, Sonneveld en Hermans resteert helaas een nog steeds braakliggend 
terrein. Youp van ‘t Hek is een der laatste mohicanen, want met een goed doortimmerde en met humor 
doorspekte show, wat je verder ook van zijn stijl en aanpak mag vinden. Hij heeft in ieder geval nog iets van 
een in originaliteit verpakte boodschap te brengen, en kan zowel verrassend als ontroerend uit de hoek komen. 
En Jan Jaap van der Wal is ongetwijfeld een aardige jongen (iets voor die Wertheim, om zijn hazenlip als hot 
issue te gebruiken???), maar had totaal niets op de planken te zoeken, tijdens Oudjaarsnacht. Jan Jaap moet 
eerst maar eens een jaar of tien gaan schaven en schuren aan zijn inhoud, want had niets te melden en er viel 
niets te lachen. Probleem bij al die moderne cabaretiers is dat ze veel te snel gelanceerd worden, want met je 
kop op de buis heet je al gauw kwaliteit te maken. En aldus staan ze amper uit de luiers ons tussen de 
schuifdeuren te ‘vermaken’. Hun voordeel: het publiek lacht kritiekloos om alles, want is geen kwaliteit meer 
gewend. En het gemiddelde i.q. is drastisch gedaald, dus poep en pies er maar op los. Ongeevenaard 
dieptepunt vormt de kleuterklas van Comedy Factor, en de weke loten daaruit bij Raayman. Die komen 
nauwelijks verder dan het noemen van hun naam, wat vaak al te veel gevraagd is. De reacties van hun publiek 
zegt voldoende over het huidige niveau. Kortom, het is hondsberoerd gesteld met de ‘humor’ van onze 
hedendaagse cabaretiers, maar ook ieder publiek krijgt wat hen toekomt.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 19 maart 2008, 17:12 uur
Polen onderscheiden zich als werkwillend, met aanpassingsvermogen en doorgaans goed geintegreerd. Dat 
quotum ijkt me dus eerder op andere groepen van toepassing, die parasiteren tot kunst hebben verheven.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 19 maart 2008, 17:29 uur
@14 Carel van Eeeden
Dat klopt helemaal, want ook hier gingen destijds stemmen op om de ‘gastarbeiders’ een tijdelijk contract aan 
te bieden, en niet meer dan dat. Links keerde zich daar toen in alle hevigheid tegen, en daarmee werd de basis 
voor veel huidige problemen gelegd. Tot heden hebben ze dat niet willen inzien, en die onwil / naiviteit heeft 
ons miljarden gekost.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 21 maart 2008, 16:34 uur
Balkenende blaast een ongeziene film op, en daarmee de vrijheid van meningsuiting. Wat ik signaleer is een 
doorlopende knieval voor de feitelijke veroorzakers van die film. Wat resteert is niet anders dan een door dit 
kabinet opgevoerde, dieptrieste schertsvertoning. Wat is de volgende stap? Dat we de USA niet meer mogen 
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bekritiseren vanwege Irak of Israel? Of hebben religies daar het alleenrecht op. Wat geeft ons eigenlijk nog het 
recht de mensenrechten in China aan de kaak te mogen stellen? Lekker selectief dus allemaal, maar ik vraag 
me wel af wat Balkenende c.s. beroert, want dat er met dubbele agenda’s wordt gehandeld lijkt me inmiddels 
wel duidelijk. Hier is veel meer aan de hand, misschien wel met het oog op de volgende verkiezingen…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 21 maart 2008, 18:04 uur
Het wachten is nu op onze excuses voor de vrije seksuele moraal. Er komen daartoe tegenfilms die islamseks 
aanprijzen (getiteld: De voordelen van een op vier! / Nooit meer een plastic wikkel met een hoofddoek om uw 
snikkel!), maar ons kabinet kiest uiteindelijk voor onthouding ‘Via periodiek tot algeheel, tenzij functioneel’. 
En tegenfilms voor ons onderwijs natuurlijk, want dat had vanuit de koran horen te geschieden. Alsook 
tegenfilms voor onze consumptiedrift, want ‘geitenmelk is goed voor elk’. Taliban en Al Quaida wordt 
gevraagd in de regering plaats te nemen, met excuses voor al die jaren Balkenende. Met dat laatste kan ik het 
wel eens zijn. My God, wat een land, wat een volk… We zijn echt de weg totaal kwijtgeraakt, en vermoedelijk 
heeft Wilders een van de vele ‘waaroms’ daarvan gefilmd, dus die angst daarvoor is begrijpelijk. Maar 
waarvoor zijn die fundi’s nu eigenlijk bang? Dat al dat korangerelateerde geweld aan de koran wordt 
gerelateerd? Dan had Das Kapital dus niets met Marx van doen, en Mein Kampf niets met Hitler. Twee uiterst 
menslievende boeken, bovenlaag en joden hadden helemaal niets te vrezen. We hebben het gewoon verkeerd 
begrepen en gezien, dat zal het zijn. Het wachten is nu op tegenfilms (wel een beetje laat, maar toch…) die 
communisme en fascisme als hoogste goed aanprijzen. Hoewel, misschien is Wilders het daar weer niet mee 
eens…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 maart 2008, 20:54 uur
Alle Wildershaters hebben zich weer eens belachelijk gemaakt, en dat heeft hij met deze film aangetoond. Ben 
benieuwd hoe dit mutsenkabinet zich eruit praat, want vrijwel de gehele commotie rondom de film komt op 
het conto van Balkenende c.s. En nu is dus het moment aangebroken om over de inhoud van de film te praten. 
Precies, net wat u denkt en zegt, er valt nauwelijks iets tegenin te brengen. Hooguit mee aan te vullen, met de 
PvdA’er die recent bedreigd werd door een moskeebestuur bijvoorbeeld. En zo zullen er nog talloze 
voorbeelden volgen, tot we wakker geworden zijn. Gelukkig was Wilders ons voor.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 maart 2008, 18:22 uur
Pakistan, Iran, Indonesie, allemaal boos. Waarom en waarop eigenlijk? Laten de extremistische fundi’s daar 
nou net vandaan komen, met een gemiddeld i.q. dat gerelateerd is aan koranwijsheden. Als ze daar boos op 
zijn kan ik dat goed begrijpen, want dat getuigt van een in die kringen zeldzame zelfreflectie. Maar nu zijn ze 
dus boos omdat ene Wilders hun handelen samenvat, het kan verkeren. Maar ik denk dat de teneur van 
Wilders’ film toch echt in een andere richting moet worden gezocht. In waar de kranten hier vrijwel dagelijks 
mee gevuld zijn dus, met berichten als een door een moskeebestuur bedreigde PvdA’er, omdat hij het gore lef 
had kritiek op dat bestuur te leveren. Ik stel voor dat een volgende filmmaker al die berichten eens bij elkaar 
harkt, aangevuld met percentages criminaliteit en onaangepast / ongewenst gedrag van Marokkanen en (in 
mindere mate) Turken, alsmede de talloze instellingen die in het leven zijn geroepen om die soort in het gareel 
te krijgen, en alle vormen van beveiliging die inmiddels noodzakelijk zijn om onze vrijheid van meningsuiting 
te waarborgen, incl. die van het kabinet en diverse kamerleden. E.e.a. voorzien van bijbehorend kostenplaatje, 
pakweg een miljard of tig, en dat is denk ik de strekking van die film. Let op, VOC’er Balkenende (Mama 
help, er schreeuwt een moslim!) komt nu pas echt uit de hoek, net als al die andere politieke draaikonten, want 
er dienen kiezers op Wilders te worden teruggewonnen, hun enige belang.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 april 2008, 16:14 uur
Nee, bevolkingsstijging is een probleem, maar kennelijk zijn de regenten nog steeds te dom om dat te 
begrijpen. De regenten zijn dus het probleem.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 april 2008, 16:44 uur
Balkenende c.s. spelen hun smerige spelletjes gewoon door. Op die basis zijn we Irak ingeloodsd, en werd 
een volgend referendum over de Europese grondwet buiten de deur gehouden. En die mannen moeten we nu 
op hun woord geloven? Ik hecht meer waarde aan de oprechtheid van een handelaar in vijfdehands Opels…
Het is allemaal nogal doorzichtig. Wilders dient hoe dan ook gedemoniseerd, om straks bij de verkiezingen 
sterker te staan, want alles draait om stemmenwinst, dan wel een om te buigen verlies. De macht van deze 
coalitie komt zwaar onder druk te staan dankzij Wilders en Verdonk, en dat vreet aan de huidige 
plucheplakkers. Maar ook de binnenlandse problemen zijn nog onveranderd gebleven, daar bestaat kennelijk 
minder oog voor. Wilders kaart ook dat (in)direct vrijwel dagelijks aan, waar de coalitie het op schandalige 
wijze laat afweten. Hun tactiek: op de man blijven spelen, want op de bal krijgen ze geen grip.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 april 2008, 17:17 uur
Beste Marianne, het niveau van de Nederlandse politiek is zelden hoger dan NAP geweest, dankzij een 
regentenkliek die meer ophad (en heeft) met hun eigen partijbelangen dan met landsbelang. En als je weet hoe 
het er in het parlement van GB aan toegaat, dan valt het ook met Wilders in polderland reuze mee, binnen de 
batterij tamme softies die ons heten te regeren. Maar het verbieden van Wilders’ film is net zoiets als de krant 
of de t.v. verbieden, met hun berichtgeving over de (dagelijkse) uitwassen van de islam. En het Europa van de 
jaren dertig? Daar moet je dus voor in landen als Iran, Pakistan e.d. zijn, want daar schiet het relikwaad pas 
echt wortel.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 april 2008, 17:41 uur
224 Laila, hartelijk dank voor het aanbod moslim te worden, maar ik denk liever zelf, dat lijkt me de zuiverste 
vorm. In ieder geval zuiverder dan dat het wordt voorgekauwd door lieden als Mohammed, verantwoordelijk 
voor zeeen aan bloed. Moslim word ik dus slechts over mijn lijk, en hopelijk niet veroorzaakt door de 
volgelingen van dezelfde Mohammed, u begrijpt me wel…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 april 2008, 17:46 uur
226 Frans, dat was me nog niet bekend, maar plaatst de houding van Balkenende wel in een ander nachtlicht. 
Voor hem bepaald niet, maar voor mij wel verhelderend, waarvoor mijn dank.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 10 april 2008, 18:32 uur
236 Rene Gerritsma, ik ben van huis uit katholiek (dus ervaringsdeskundige, tot misdienaar toe), maar heb 
alle religies rond mijn 12e de rug toegekeerd, in de overtuiging dat we zonder beter af zouden zijn. Het 
tegendeel heb ik nog nooit bewezen gekregen, en daar hoefde ik alleen maar mijn ogen en mind voor open te 
houden, nog steeds trouwens. Ik denk inderdaad dat we -voorzover mogelijk niet vergiftigd door ideologieen 
(altijd van mensen afkomstig, dus inwisselbaar)- zuiverder denken op humane basis, dan ingefluisterd door 
profeten e.d. die -per definitie- nog nooit en te nimmer hun eigen profetieen zelf in praktijk konden of wilden 
brengen. Daarvoor moet ik bij een Ghandi zijn, dus bij iemand die weet te overtuigen vanuit zijn handelen. En 
zo u weet is er maar een Ghandi, en zijn er talloze profeten, ook nu nog.
Resumerend kan ik stellen dankzij voortschrijdend inzicht juist afstand van al die religies te hebben genomen, 
die ik enkel als onzuiver kan en wil beschouwen. En daarbij doel ik op de praktijk, op de talloze (mis)
interpretaties, en niet op wat mogelijk in de kern als zuiver beschouwd zou kunnen worden, want dan zou het 
zich ook voor slechts een interpretatie lenen. Daarnaast dragen religies reeksen ge- en verboden uit, die 
uitgesproken discutabel zijn. En tenslotte behelsen ze een onwrikbaar Gelijk, dat nog nooit bewezen is noch 
kan worden, maar wel oorzaak is van veel ellende. religies ontstaan bij de gratie van arm en onderontwikkeld. 
Daar worden ze nog steeds door in stand gehouden, een wisselwerking. Overigens beweer ik alleen zuiverder 
te denken dan enige religie ooit heeft gepraktiseerd, maar beweer nergens dat mijn denken zuiverder zou zijn 
dan hen die er eveneens en in volle overtuiging afstand van hebben genomen.
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Maar ik begrijp waar u op doelt, en waar ik op doelde was dus het Jehova-achtige karakter van moslima’s 
opmerking, want wederom getuigend van maar een soort Gelijk. Maar wat let moslima zich tot het al even 
‘zuivere’ christendom te bekeren? Dat past wel bij onze cultuur, en roept minder weerstand op. De 
hoofddoekjes, burka’s en boerkini’s kunnen af en uit, ze kan zich als vrouw vrijer voelen, en hoeft geen 
onderdrukking, afstand en desintegratie te symboliseren. Maar dat is vermoedelijk niet wat u bedoelt…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 10 april 2008, 18:44 uur
Laat ik het nog even afsluiten met het volgende. Als u vandaag een bijbel, koran of thora zou schrijven op de 
wijze en met de inhoud als waarmee dat is geschied, dan werd u in een psychiatrische inrichting opgenomen 
als zijnde onbehandelbaar. Dankzij de wetenschap en wereldomvattende inzichten van nu, waar de Aarde 
destijds plat heette te zijn, u weet wel.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 april 2008, 18:22 uur
Rene Gerritsma—Wat ik als zuiver beschouw, hoef ik nog niet als superieur te beschouwen, het is immers 
niet meer dan een overwogen voorkeur. Maar waar u met een grote bocht omheen gaat is het Gelijk dat alle 
religies pretenderen te vertegenwoordigen. Dat Gelijk laat geen ruimte voor (het gelijk van) andersdenkenden, 
dus die dienen bekeerd te worden, zoals ook moslima omzichtig verwoord. Het is dat uitsluiten van andere 
vormen van gelijk, waardoor ik religies als onzuiver beschouw, en dan laat ik de wijzen waarop nog 
onvermeld, dat is in alle discussies over de islam al voldoende gedaan.
Natuurlijk mag (en moet!) een vrouw haar eigen vrijheid en seksualiteit bepalen, maar dan moet het wel uit 
haarzelf komen, en niet vormgegeven zijn door een religie, die daar patent op hebben. Of afgedwongen door 
een relatie als gevolg daarvan. Zo toevallig kan het ook weer niet zijn dat alle religies door mannen worden 
gedomineerd, en vrouwen daarin een ondergeschikte rol vervullen. Hoezo eigen ik? De ‘vrije keuze’ van een 
moslima voor gezichts- en lichaamsbedekking is (in)direct te vinden achter de gulp van muzelmannen, en 
nergens anders. Of komen we gekleed ter wereld? Vrouwen dienen bij religies juist dat eigen ik in te leveren, 
anders kunnen en mogen ze er geen deel van uitmaken. Maar ook daartoe hebben ze zelfs geen keuze, want de 
geloofsgemeenschap denkt en bepaalt voor hen. En als ze ooit ervoor kiezen om die religie te verlaten, dan 
wordt er dermate veel druk op ze uitgeoefend (ik laat de sancties nog buiten beschouwing) dat het nagenoeg 
onmogelijk is. Alleen nog de echt vrije en onafhankelijke geesten krijgen dit dankzij hun 
doorzettingsvermogen, een harde strijd en het lopen van risico’s voor elkaar. Dus niets eigen interpretatie en 
goeddunken, daar moet u toch echt in de westerse wereld voor zijn. In een wereld dus waar religie de dienst 
niet (meer) uitmaakt.
Die voorgestane overgang naar het christendom moet u wel in de juiste context willen zien. Ik signaleeer 
namelijk altijd een zendingsdrang bij moslims, en wij (westerlingen annex ongelovige honden) moeten dus 
maar eens kennisnemen van de zaligmakende Allah en Koran. Dat zou ik beslist ook doen, als ik in Saoudie 
Arabie, Iran of Marokko bijvoorbeeld zou wonen. Maar omdat wij hier wonen, met vooral Joods / 
Christelijke wortels lijkt het mij dus toepasselijker dat moslims juist daarvan kennisnemen, al is het maar om 
te begrijpen waarom wij ook dat juk hebben afgeworpen.
Uw eindconclusie deel ik dus niet, tenzij als spiegel voor uzelf bedoeld.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 april 2008, 10:49 uur
We vervallen in herhaling, hiermee verdergaan is zinloos. U interpreteert er vrijelijk op los, maar gaat voorbij 
aan de feitelijke inhoud en strekking. We bevinden ons op uiteenlopende sporen, ik wens u een goede reis 
verder.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 april 2008, 19:55 uur
Laten we eerst eens vaststellen wat we (de kiezers dus) onder een democratie verstaan, en hoe we daar gestalte 
aan kunnen geven, zo dat al mogelijk is. Anderzijds zijn we misschien wel toe aan een dictatuur, op iets 
andere wijze ingevuld dan tot heden het geval is. Misschien snakt dit landje wel naar een echte leider, die in 
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het huidige wrakhout niet is aan te treffen. Ik geef Verdonk het voordeel van de twijfel, waar de bestaande 
partijen dat al lang en breed hebben verspeeld. En slechter dan nu kunnen we nauwelijks worden geleid, dus 
alles is meegenomen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 april 2008, 10:25 uur
Onderdrukking, geweld en fanatisme doen zich met name in door de islam gedomineerde landen voor, en dat 
kan weer geen toeval zijn. Op die normen (want dat zijn het) zitten we hier bepaald niet te wachten, dus wel 
degelijk reden tot verontrusting. Gewoon gelijk de kop indrukken als het zich hier voordoet, en zonder 
concessies naar westerse normen aanpassen door opvoeden, dat lijkt me het beste. Door gebrekkige aanpak en 
een teveel aan gedogen heeft het hier decennia lang kunnen doorrotten, daar plukken we nu de wrange 
vruchten van. Inmiddels is ook duidelijk dat met en over het grote Gelijk niet te communiceren is, maar we 
leveren er inmiddels wel stelselmatig vrijheden voor in. Dankzij een teveel aan begrip voor ketenen, die ons 
inmiddels ook al aardig binden aan wat als ongewenst wordt beschouwd. Wilders en Verdonk symboliseren 
enkel wat onderhuids aan onvrede is gegroeid, en door diverse kabinetten botweg genegeerd, dus daar 
worden ze op afgerekend.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 april 2008, 18:13 uur
Het lijstje van Ton Hollander (71)staat aan de wieg van de huidige problematiek, zowel in binnen-als 
buitenland. Het beschrijft een kankergezwel dat decennia lang heeft kunnen doorwoekeren, omdat onze 
regenten iets teveel oog hadden -en nog steeds hebben- voor partijbelang. En dan laat ik de dubbele agenda 
van Balkenende c.s. nog buiten beschouwing, want wat goed is voor de islam is goed voor het gristendom, 
nietwaar. Waar we in dit land hevig aan toe zijn is een regering met een heilig oog voor nationaal belang, en 
gericht op het welzijn van toekomstige generaties. Dat vereist een totaal ander bestel; misschien moeten we 
maar eens aan het begin van een democratie denken, waar de huidige combinatie theocratie / oligargie / 
dictatuur tot heden hopeloos heeft gefaald.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 april 2008, 19:28 uur
Beste Ibrahim, je verhaalt uit een afgezworen verleden. Het verschil met de islam is dat gristenen gingen, en 
moslims gaan.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 april 2008, 17:31 uur
124 Moslima, hoe kun je geloven in vrijheid als basis voor ontwikkeling, als je jezelf overgeeft aan een religie 
die er juist op gestoeld is persoonlijke vrijheden in te perken. Een religie dus die kritiekloos dient te worden 
geslikt, want pretendeert het grote Gelijk te vertegenwoordigen. Een religie die ontwikkelingen juist tegengaat, 
blijkens de stand van zaken in islamitische landen, vergeleken met het -doorgaans inmiddels a-religieuze-
westen. Hoe kun je als zich vrij wanende vrouw een religie belijden, waar dezelfde religie de positie van de 
vrouw enkel schoffeert, direct en indirect. En kom me niet aan met door dezelfde religie gestelde grenzen, 
want we weten inmiddels waar die toe leiden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 april 2008, 20:52 uur
Hoezo Smartannabeth weren? Jawel, je kan op zoek naar kennis ook de scholen weren, en dan beland je dus 
in het gebied waar extremisme en fundamentalisme wortel schieten. Het verbaast me steeds opnieuw dat van 
moslimzijde niet inhoudelijk op haar argumenten wordt gereageerd, anders dan wat losse flodderwerk, of 
ruime bochten rond de feiten. Nergens, maar dan ook nergens kom ik van die zijde zelfkritiek of kritiek op de 
islam / koran tegen, en dat geeft te denken. Nog erger zijn de daaraan tegen schurkende sympathisanten, uit de 
vaderlandse gedoogfabriek. Maar S-A heeft natuurlijk wel het volste recht een religie aan kritiek te 
onderwerpen en / of af te wijzen. Degenen die daar moeite mee hebben, hebben vooral moeite met zichzelf, en 
met onze vrijheden. Het hedendaagse fascisme hult zich graag in de -doorgaans keizerlijke- kleren van anti-
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fascisme, laten we dat vooral niet vergeten.
256 Mariah heeft ook mijn mening verwoord, waarvoor mijn dank.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 april 2008, 21:08 uur
<>
Aldus een recent uit de media geplukt bericht, een van de vele uit de soort q.e.d., goed voor een taakstraf van 
tien uur bij Links, want het is nog maar een kind, net als zijn volgelingen…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 april 2008, 21:20 uur
Repetitio mater…
”Iraanse kinder-imam predikt haat en geweld. In Iran is een imam opgestaan van 8 jaar oud, die haat predikt 
en zelfmoordenaars verheerlijkt. Zijn haatzaaiende oproepen (joden en christenen moeten worden uitgeroeid) 
worden toegejuicht door duizenden volgelingen.”

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 15 april 2008, 18:35 uur
291 Moslima—Ik begrijp dat je vrede omarmt en haat verafschuwt, en dat deel je vermoedelijk met alle 
forumleden hier. Maar dit is wel een discussieforum over onderwerpen die aanspreken, dus wordt met 
argumenten en interpretaties daarvan gewerkt, doorgaans. En van zinnig tot volstrekt onzinnig, zo je wilt. 
Vrede is het doel, argumenten vormen de weg daartoe, hopelijk. En ook al barst het van de obstakels, die zijn 
er om genomen te worden.
Jij presenteert je als Moslima, gemakshalve laat ik je nu even afkomstig zijn uit Marokko, incl. hoofddoek, en 
presenteer ik mezelf als kortgerokte Nederlandse, met bijbehorende mentaliteit / moraliteit. Stel je nu eens het 
volgende voor.
Ik woon in Marokko:
- en wandel kortgerokt met naveltruitje en deels ontblote boezem door de straat. Hoe wordt daarop 
gereageerd?
- ik wandel op deze wijze een moskee in, om even te bidden. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik ontmoet een imam en wil hem de hand schudden. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik wil graag door een mannelijke arts geholpen worden. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik raak (christen) verliefd op een Marokkaanse jongen (islamiet), wil met hem trouwen, maar wel mijn eigen 
geloof aanhouden. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik ben gewend te kussen en te omarmen als begroeting. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik lig graag bloot aan het strand en te vrijen in het park. Hoe wordt daarop gereageerd?
- ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken, en ontzie niemand daarbij. Hoe wordt daarop gereageerd?
Je begrijpt, ik kan zo nog even doorgaan, maar mijn vraag luidt dus: denk je dat mijn houding (ik ben nu 
eenmaal zo) bijdraagt aan onderling begrip en vrede in Marokko? En zou die vrede toenemen als er duizend of 
tienduizend zoals ik daar rondlopen? Of zaai ik juist tweedracht, als voorloper van haat bijvoorbeeld? Als je 
dat antwoord weet, en daar naar leeft, dan leidt dat ongetwijfeld tot meer begrip, en misschien zelfs wel de 
door jou voorgestane vrede hier.

rene gerritsma zegt: 
dinsdag 15 april 2008, 22:11 uur
Willem Nijmegen 249

Ziet u zelf de absurditeit van uw ‘redenatie’ niet?
Ik ben gek, dus moet iedereen wel gek zijn.

terug naar school man.

Willem Nijmegen zegt: 
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woensdag 16 april 2008, 11:00 uur
Rene Gerritsma, u snapt er ook werkelijk helemaal niets van, waarbij ik nog twijfel tussen niet willen of niet 
kunnen. Zoals in een andere discussie al vermeld: we bevinden ons op zowel verschillende als uiteenlopende 
sporen, hoewel die van u wel erg veel aan luchtfietserij doet denken. Ik zou zeggen: geniet rustig van uw 
eigen gebakken lucht, overgoten met een islamsausje.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 17 april 2008, 17:42 uur
Ben toch benieuwd hoe Mostafa en Moslima op reactie 328 van Johan reageren. Het doet me goed een 
ervaringsdeskundige aan het woord zien, nu die andere ervaringsdeskundigen nog…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 april 2008, 21:44 uur
Als WA zou ik zeggen: Dit wordt, hoe we het ook wenden of keren, de zoveelste coalitie die ons land nog 
verder het concensusmoeras in sleept, dus ik verklaar de verkiezingen voor ongeldig, we gaan over tot een 
andere aanpak. Allereerst houden we referenda onder het volk -met inmiddels een pc-dichtheid van 100% een 
snel en effectief middel- over welke zaken van wezenlijk belang worden geacht voor het welzijn van 
toekomstige generaties. De daaruit voortvloeiende lijst wordt naar onderwerp gerangschikt en uitgewerkt, 
maar anders dan bij de gangbare kretologie met haalbare doelen opgesierd.

Politieke en godsdienstige ideologieen worden daarbij nadrukkelijk vermeden, het gaat om zaken van 
algemeen belang. Vervolgens krijgt het volk via referenda de keuze uit een aantal voorgestane maatregelen, en 
resteert slechts de uitvoering. Die uitvoering kan in handen komen van zich daarvoor aanbiedende, eveneens 
per referendum te kiezen ministers, en een ambtenarenapparaat. De eersten dienen zowel a-politiek als a-
religieus te zijn, en te handelen, met de hand op een te herschrijven (grond)wetboek. Aldus creeren we een 
nieuwe maatschappij, door en voor het volk. Een democratie dus, waar de schijndemocratie van voorheen 
ondeugdelijk is bevonden, tevens reden voor een maatschappij die door het volk niet werd voorgestaan. 
Tenslotte wil ik u erop wijzen dat u vanaf nu niet meer in de gelegenheid wordt gesteld eenmaal vierjaarlijks 
de koks te kiezen en het menu al die jaren maar voor lief te moeten nemen, waar u nu de gelegenheid krijgt 
zowel de menukaart als het diner zelf samen te stellen, en de koks zich bereid verklaren u op basis daarvan een 
gastronomisch maal voor te zetten, keer op keer, want de klant is koning. Dat laatste maakt mijn funktie 
trouwens overbodig, ik treed hierbij gelijk af. Hoera, hoera, hoera, W.A. van Overburen

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 april 2008, 17:25 uur
Voedselschaarste is een van de talloze gevolgen van overbevolking. Zolang dat besef niet doordringt blijft het 
pappen en nathouden. Eerst een bevolkingsbeleid zou ik zeggen, dan lossen verreweg de meeste problemen 
zich in het niets op. Het alternatief is oorlog, en dat staat ons vrijwel zeker te wachten, daar hoef je pessemist 
noch helderziende voor te zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 april 2008, 15:10 uur
Woltgens behoorde tot de groep van Links tot Links die in de jaren zestig en zeventig het Zwitserse 
gastarbeidersmodel categorisch afwees. Waar dat toe heeft geleid mogen we nu dagelijks ondervinden, de 
samenleving is in al zijn geledingen sinds die tijd achter-uitgehold. Dezelfde Woltgens (en met hem Wallage, 
ook zo’n miskleun uit die tijd) beweert nu dat de PvdA niet goed in de gaten heeft wat hun grootste probleem 
is? Welnu, dat zijn dus regenten als Woltgens, een andere conclusie valt moeilijk te trekken. Als hij die angel 
al in de jaren zestig /zeventig had verwijderd door op te stappen, zag het leven van nu (en later) er vrijwel 
zeker beter uit.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 14 april 2008, 19:52 uur
Ik weet er nog wel een paar. Moet Balkenende wegblijven uit de USA, vanwege Israel en Irak bijvoorbeeld? 
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Of uit de islamitische wereld, vanwege schending vrouwenrechten en een verdere reeks hoofdwegen en 
zijstraten? Wat een geleuter allemaal, dat hadden ze bij het toekennen van de spelen moeten bedenken. China 
kan met zeker zoveel recht uit tal van landen wegblijven, ook binnen Europa, als grootste koloniale 
mogendheid. Veranderingen geschieden het beste van binnenuit, wij hebben er zelfs eeuwen over gedaan, dus 
dat belerende vingertje past ons totaal niet.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 16 april 2008, 21:17 uur
Het is al lang bewezen dat landen met een groot mannenoverschot rijp zijn voor oorlog, en daar vaak ook 
inrollen, waarna de verhoudingen weer zijn genormaliseerd. Gengerichte fok voorkomt dus oorlog, maar 
zover zijn we nog niet, hoewel de kanaries ons al voor zijn. Edoch, wij genieten hier een vrouwenoverschot 
en zijn (dan wel waren) ook nog eens een feminiene maatschappij, dus weinig reden voor dienstplicht, anders 
dan sociaal gegrond. Maar gelet op de gebrekkige opvoeding van een niet gering deel van onze jeugd, goed 
voor inmiddels een giga aantal potentiele criminelen, lijkt me een dienstplicht toch niet verkeerd, al is het maar 
om recht te buigen wat krom geboren of getrokken is. Ik ben dus voorstander, bij voorkeur voor een sociale 
dienstplicht, want wapengekletter is er al genoeg. Maar dan wel een sociale dienstplicht op militaire leest 
gestoeld, en niet op het vrijblijvende sociologengekwetter uit de vorige eeuw, want dan zijn we weer terug bij 
af.
Als ervaringsdeskundige met een omgekeerde carriere (opleiding tot officier tot het strafblad vol was, waarna 
opleiding tot onderofficier met een gelijksoortig strafblad, waarna geindigd als soldaat 1) vond ik het achteraf 
een weliswaar maatschappelijk gezien verloren, maar tevens ook leerzame tijd. Nergens zoveel gelachen als 
daar, nergens zo goed leren regelen, nergens ondanks grote persoonlijke verschillen zo’n onderlinge 
samenhang tegengekomen, en nergens zoveel begrip zien kweken voor elkaar. Ideaal dus voor de 
multiculturele samenleving, die ook toen in dienst bestond, en nooit tot problemen heeft geleid. Er werd met 
straffe hand geregeerd, niemand werd er slechter van. Als ik zie hoe massaal de tegenwoordige jeugd 
ontspoort, dan mag van mij het gebrek aan ouderlijke hand door dienstplicht worden ingevuld, liefst vanaf 16 
jaar. De onverbeterlijke gevallen kunnen dan geschift voor kanonnenvoer, want ook daar blijft behoefte aan 
bestaan.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 17 april 2008, 16:32 uur

Maak van het leger een nationale hangplek, dan vangen we twee vliegen in een klap  . Maar zelfs de 
pacifisten onder ons zullen zich moeten realiseren dat de wereld er bepaald niet veiliger op is geworden sinds 
WOII, met honger, armoede, culturele en religieuze twisten in het verschiet, en daar moet ook Europa eens aan 
geloven. Ben benieuwd wie we bij gebrek aan een leger voor die kar gaan spannen, want kogels schijn je niet 
weg te kunnen praten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 21 april 2008, 18:16 uur
108 Harm, je doet me sterk denken aan de groep ‘Is het hier oorlog’, optredend o.m. tijdens de Vierdaagse. 
Een wanstaltige prestatie, want gespeend van iedere realiteit. En een levensgevaarlijke houding in een wereld 
vol religieus en politiek geweld, met tal van menselijke monsters aan de leiding. Wat resteert is een volstrekt 
naief wereldbeeld, dat zich beperkt tot een eigen leefomgeving, de enige norm. Zonder militairen geen oorlog? 
Probeer je mensbeeld eens bij te stellen, dat is volgens mij aan herziening toe. En begin dan bij het hek van de 
buurman, dat staat er niet voor niets.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 19 april 2008, 17:38 uur
Liefst echte vrouwen dan, en niet types die een man willen imiteren, dat schiet niet op. Maar op Marga 
Klompe na hebben we eigenlijk geen uitblinkers onder de vrouwelijke kabinetsleden gehad, onder de mannen 
trouwens ook niet. Dit land moet het vooral van middelmaat hebben, man of vrouw maakt niet uit. Laten we 
dus kiezen voor kwaliteit, wat dat ook moge betekenen.

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/16/zal-militaire-dienst-een-positieve-uitwerking-hebben-op-jongeren/#comment-34768
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/16/zal-militaire-dienst-een-positieve-uitwerking-hebben-op-jongeren/#comment-34784
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/16/zal-militaire-dienst-een-positieve-uitwerking-hebben-op-jongeren/#comment-34702
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/18/moet-de-overheid-een-quotum-vrouwen-in-topfuncties-afdwingen/#comment-34862


Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 22 april 2008, 18:24 uur
De koers naar opheffing lijkt me de beste, net als voor al die andere politieke en religieuze 
belangenbehartigers, vertegenwoordigers van onze schijndemocratie. Eenmaal opgeheven kunnen we dan 
eindelijk eens een start maken met een algemeen belang, ten bate van toekomstige generaties.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 23 april 2008, 21:45 uur
Wat een geleuter braakt Karskens uit. Op zijn minst zou je van Uhm het voordeel van de twijfel moeten 
geven, maar ik vind het nogal respectloos om in dit stadium dergelijke suggestieve vragen te stellen. Van Uhm 
is een generaal die de kans moet krijgen zich te bewijzen, en daarnaast bepaald hij niet het beleid, maar voert 
het uit. Maar zoals Karskens stelt weet ik er nog wel een paar. Moet Aboutaleb van zijn positie ontheven 
worden vanwege de dubbele nationaliteit? Volgens Karskens lopen we namelijk het risico dat hij in geval van 
oorlog met Marokko partij trekt. Moet Marijnissen als Maoist het veld ruimen als China in de aanval gaat? 
Waarom laten we Balkenende cs eigenlijk beslissen over euthanasie? Van dat laatste weten we namelijk zeker 
dat er geen greintje objectiviteit te bekennen is, maar we pikken het wel. De prietpraat van Karstens zegt veel 
over hoe lomp er in dit land met mensen en emoties wordt omgesprongen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 mei 2008, 21:11 uur
Israel heeft zestig jaar lang de mythe van een Palestijnse staat hoog gehouden, waar ze deze vanaf het begin 
hebben tegengewerkt. Wel knap, om zestig jaar lang met een gespleten tong te praten, terwijl het handelen van 
het tegendeel getuigt. Solidariteit met Israel betekent solidariteit met de nazi’s, en daar pas ik voor.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 mei 2008, 19:54 uur
Wat maakt Nederland voor u een waardevol land om in te wonen, zo luidt de vraag. Welnu, dat is in de eerste 
plaats de afstand tot Frankrijk, dus snel te overbruggen. Ik vind dan ook niets exclusiefs aan dit land, en kan 
me evenmin herinneren dat er ooit iets exclusiefs aan heeft gekleefd. Of het zou natuurlijk de overbevolking 
moeten zijn, of het schrijnende gebrek aan groen en ruimte, of de afgrijselijke nieuwbouw van na de jaren 
zestig, of de ruime import van intolerantie en criminaliteit, of de toenemende dominantie van ons vreemde 
religies / culturen, of het woud aan regeltjes om een bevolking in een gareel te houden / te brengen, of het 
stelselmatig afkalven van sociale zekerheden, of het gebrek aan democratisch gehalte, of het aan banden 
leggen van moeizaam verworven vrijheden, of… Kortom, allemaal buitengewoon exclusief, maar nog 
exclusiever hoeft van mij eerlijk gezegd niet, ik ben snel tevreden.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 13 mei 2008, 18:54 uur
Talent komt altijd wel bovendrijven, ook met of juist dankzij minder aandacht. Maar dat is het probleem 
helemaal niet. Veel met name Marokkaanse en Turkse jongens hebben nu eenmaal een lager i.q., beter 
geschikt voor het aloude handwerk. Door ze met tal van kunstgrepen op denkscholen te houden wordt het 
algemeen niveau verlaagd, daar hebben alle leerlingen (en docenten) onder te lijden, en uiteindelijk ook de 
maatschappij. De gevolgen daarvan zijn inmiddels dagelijks merkbaar, want ons onderwijs hangt onder aan de 
Europese middenmoot, en met o.m. Nederlands en rekenen is het erbarmelijk gesteld. Leg ze niet langer in de 
watten, maar beoordeel ze naar prestaties, en handel er naar als die ondermaats zijn. Gewoon een vak leren, 
naar de LTS-methode van weleer, en verder geen subsidievretende flauwekul meer.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 14 mei 2008, 16:51 uur
Tegen domheid is niet te wapenen, zelfs niet met het hoogste i.q. Dat is een van de redenen dat wij in dit land 
op veel gebieden genoegen moeten nemen met de middelmaat, ontstaan uit en gevoed door de veelgeprezen 
consensus. Om enkele misverstanden uit de weg te ruimen: hoge i.q.’s zijn fysiek doorgaans juist minder 
aantrekkelijk, maar wel kansrijk, dus voor een partner o.m. aantrekkelijk als levensverzekering. Daarnaast zijn 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/22/welke-koers-moet-de-nieuwe-pvda-fractievoorzitter-inslaan/#comment-35078
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/04/23/kan-de-commandant-der-strijdkrachten-nog-vrij-opereren-nu-hij-zijn-zoon-verloren-heeft/#comment-35172
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/05/08/60-jaar-israel-hoe-solidair-bent-u-met-het-lot-van-dit-land/#comment-36196
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/05/10/het-nederlanderschap-moet-nog-exclusiever-worden/#comment-36488
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/05/13/krijgt-kansrijke-allochtoon-te-weinig-aandacht-op-school/#comment-36535
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/05/13/krijgt-kansrijke-allochtoon-te-weinig-aandacht-op-school/#comment-36548


ze vaak ook nog hooggevoelig, en ook daar gaat aantrekkingskracht vanuit. Hoge i.q.’s zien doorgaans al 
oplossingen waar de lagere goden de problemen nog aan het analyseren zijn. Ze zijn dus voor velen 
bedreigend, en mogen in het land van de middelmaat op verzet en onbegrip rekenen. Ik ben het dus 
grotendeels met o.m. Johan Sterk en Cogito eens. Maar niet met Matthijs Frankena, want een i.q. is wel 
degelijk genetisch bepaald. Te beschouwen als het vermogen van een motor, of er gebruik van gemaakt wordt 
hangt van veel factoren af. Verreweg de meeste hoge i.q.’s ontsporen echter zelfs onder de beroerdste 
omstandigheden niet, want weten zich daar vroeg of wat later weer aan te onttrekken. De laagste i.q.’s 
belanden vaak in de criminaliteit, en laat daar nou 80% van de allochtonen de dienst uitmaken, met een 
onevenredig groot accent op Marrokanen en Turken. Dat was dertig jaar geleden al bekend, maar mocht door 
met name links niet worden benoemd, belangrijke oorzaak van veel van de huidige problemen. Iedereen krijgt 
in dit land gelijke kansen, de hoge(re) i.q.’s weten die te benutten, de lage(re) haken vaak af. Van dat laatste 
moet je niet de school de schuld geven, want is doorgaans te herleiden naar eigen cultuur en milieu. Beide 
kunnen niet het i.q. doen toenemen, maar de kansen wel. Als je niet wilt of kunt integreren snij je de pas af, 
voor jezelf en je kinderen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 14 mei 2008, 18:31 uur
Ik woon hier in een buurt met voornamelijk hoog opgeleiden. We respecteren elkaar, overlopen elkaar niet, en 
staan voor elkaar klaar als dat nodig is. De tuinen zijn groot, er is veel privacy. Soms zien we buren eens per 
week, soms een per half jaar, iedereen heeft er vrede mee. Van de tien huizen in mijn straat worden er drie 
bewoond door allochtonen, eveneens hoog opgeleid. Als we elkaar eens ontmoeten, praten we met elkaar, net 
als met iedereen. En ik zou er geen enkel probleem mee hebben als ze tijdens vakanties ons huis zouden 
bewonen, want vertrouwen stel je in mensen, zoals je ze kent of meent te kennen. Wij hebben dus geen 
allochtonenprobleem, want ze zijn prima geintegreerd, en gedragen zich als de overige buurtbewoners. De 
diversiteit heeft bij ons dus niets met vertrouwen te maken, ook al zal in het begin best sprake van gewenning 
zijn geweest, van beide kanten. Of iets dergelijks in volkswijken eveneens opgaat is voor mij de vraag, want 
daar zitten ze op elkaars lip, er valt niet aan te ontkomen, evt. problemen worden volautomatisch uitvergroot. 
Maar integratieproblemen tref je overal aan, zoals ook Elisa aangeeft. Nederlanders in Duitsland en Frankrijk 
moeten er ook moeite voor doen, en als ze niet willen worden ze buitengesloten. Het lijkt me verstandig om je 
in een cultuur te verdiepen, alvorens daar voor lange tijd deel van uit te maken. En als die cultuur je van geen 
kanten blijkt te passen, dan zijn een huis en baan echt niet toereikend om het te redden. Misschien hebben 
groepen allochtonen dat verzuimd te doen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 mei 2008, 11:06 uur
Nee, inburgeren is een vorm van beleid, en heeft niets met discriminatie van doen, maar wel met een inmiddels 
broodnodige selectie. En waar kan die beter plaatsvinden dan aan de poort. Ons land heeft uit met name 
Marokko en Turkije in het verleden een enorme hoeveelheid kansarmen binnengehaald, en daarmee talloze 
problemen, met een onevenredig groot beslag op onze middelen en incasserend vermogen. Het zou wel van 
een erg slecht beleid getuigen daarmee door te gaan, dus aan die groepen mogen best hogere eisen gesteld 
worden, willen we hier nog niet verder wegzinken in de toch al bodemloze immigratieput. Het HRW gaat daar 
gemakshalve maar aan voorbij, onder het aloude -zij het van iedere realiteit gespeende- adagium dat iedereen 
gelijk is.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 15 mei 2008, 18:19 uur
Waarom zou een inburgeringsexamen onder discriminatie vallen, en bijvoorbeeld een Citotoets of sollicitatie-
eisen niet? Mensen zijn niet gelijk, dus het zou volstrekt idioot zijn ze gelijk te behandelen, waar maatwerk het 
kaf van het koren kan scheiden. Te lang hebben we hier dat kaf over het hoofd gezien, dus alle reden voor 
selektie. Het woord ‘discriminatie’ wordt ook hierbij weer stevig misbruikt, want die cursus betreft niet meer 
dan een eisenpakket, waaraan men maar heeft te voldoen. Zonder dat eisenpakket ook geen recht op 
gezondheidszorg, uitkeringen etc., en bij het geringste spoor van criminaliteit direkt het land uitzetten. 
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Degenen die daartegen zijn mogen de kosten financieren, zo krijgt ieder zijn rechtmatige deel.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 16 mei 2008, 12:43 uur
De criminaliteit heeft ons land in 2006 welgeteld 31 miljard euro gekost, volgens het WODC van het Min. 
van Justitie. Uit soortgelijk onderzoek blijkt dat we voor dezelfde criminaliteit 1.300,- per jaar per hoofd van 
de bevolking mogen ophoesten. Waar alle signalen op rood zouden moeten staan hoor je hier zelden iemand 
vraagtekens bij zetten, laat staan dat er beleid op wordt afgestemd. Deze cijfers komen voor een belangrijk 
deel (80 %) voor rekening van allochtone criminelen, met het accent op Marokkanen, Turken en (op afstand) 
Antillianen, alsmede nog wat splintergroeperingen.

We hebben die criminaliteit dus vooral geimporteerd, mede dankzij het uitblijven van restricties. Graag zou ik 
van de regering vernemen of zij bijvoorbeeld halvering van dit bedrag voorstaan, en hoe ze dat denken te 
bereiken. Voor die 15,5 miljard kan bijvoorbeeld de gezondheidszorg namelijk aardig worden opgepoetst, en 
hoeven onze eigen bejaarden niet meer in poepluiers rond te lopen, bij gebrek aan hulp. Ook de culterele 
instellingen kunnen aldus een stevige impuls krijgen, waar er nu aan alle kanten op wordt bezuinigd. En zo 
weet ik nog wel wat bestemmingen, maar ik dank inmiddels alle afgoden dat we figuren als Wilders en 
Verdonk hebben die, hoe discutabel hun methodes ook moge klinken, paal en perk willen stellen aan het nog 
verder afglijden van ons land.

Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat profielloze randfiguren zonder ook maar enige visie als Pechtold op 
zetelwinst kunnen rekenen, maar het zegt wel veel over het niveau van betreffende kiezers. Ik ben het volstrekt 
met o.m. 54 Jan France en 61 Degeest eens, het wordt nodig tijd dat er op de korste termijn hoge eisen aan 
immigranten (niet te verwarren met vluchtelingen) worden gesteld. En dan met name aan het soort 
immigranten dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de 1.300,- die ik jaarlijks mag ophoesten 
voor criminaliteit.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 16 mei 2008, 18:27 uur
We hebben in ons land kennelijk het vermogen om regeringen te kiezen die volkomen haaks op de wil van het 
volk handelen. We hebben dus niets te kiezen, en noemen dat democratie. Die volksverlakkerij is 
onmiskenbaar aan herziening toe, waar godsdienstige en politieke ideologieen zonder noemenswaardig 
ledental en met afkalvende aanhang steeds weer de dienst uitmaken. Destijds was Hirsch Ballin bij grote 
groepen medelanders al even omstreden als hij nu is, maar dit soort figuren wordt door gevestigde belangen 
helaas nog steeds in het zadel geholpen, en gehouden. We zijn aan een volkomen nieuw bestel toe, want de 
sharia is hier al lang ingevoerd, door Balkenende en zijn christenmakkers. In het verlengde daarvan is de aktie 
van Hirsch Ballin uitstekend te begrijpen, hoe ongewenst ook. Ik ben benieuwd wanneer de eerstvolgende, 
haatzaaiende imam de bak in gaat…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 22 mei 2008, 16:44 uur
94 Roderik—Selectie kan een vorm van discriminatie zijn, maar doorgaans wordt geselecteerd zonder te 
discrimineren. Overigens wordt dat woord te pas en nog veel meer te onpas gebezigd. We selecteren een leven 
door, en ‘discrimineren’ aldus bij het leven. Tegenwoordig worden Nederlanders op tal van wijzen 
gediscrimineerd ten gunste van ons cultuur- en religievreemde islamieten, een uitgesproken kwalijke zaak met 
verregaande consequenties. Om betreffende discriminatie tegen te gaan (en/of te voorkomen) is het m.i. 
volstrekt geoorloofd paal en perk aan immigratie uit betreffende landen te stellen, door bijv. een stringent 
eisenpakket. U noemt dat discriminatie, ik noodzakelijke selectie, om niet ondergesneeuwd te raken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 16 mei 2008, 14:46 uur
Gelezen: ”Als de geschriften die een goddelijk ingrijpen aan het einde der tijden voorspellen gelijk hebben, 
zijn we (afhankelijk van de godsdienst die u aanhangt) verzekerd van een spannend en bijzonder kleurrijk 
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einde der tijden, met monsters, engelen, vuurzuilen, blazoenstoten en meer van dat bovennatuurlijk gedoe. De 
leukste apocalyps is die van de hindoes: daarbij maak je mee hoe een bovennatuurlijke ridder genaamd Kalki 
ons één voor één het hoofd afhakt. Zelfs voor een goddelijk wezen nog een hele klus.”

Je mag in sprookjes geloven, maar ze mogen niet bekritiseerd worden, want dan heet dat discriminatie. Roald 
Dahl had nooit kunnen vermoeden dat zijn GVR van vlees en bloed bleek te zijn, maar volgens Van de Ven is 
hij dat wel degelijk. Met Pinkeltje heeft Van de Ven meer moeite, want die werd door de homobeweging 
omarmd. Imam Van de Ven verklaarde ooit voor de buis dat we allen als islamiet worden geboren, dus zeg 
maar genetisch bepaald. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar durf dat sinds kort niet meer uit te 
spreken, bang dat imam Hirsch Ballin me in de bak gooit.

Volgens mij zijn religies namelijk menselijke hersenspinsels, aangezien goden met bliksemschichten en 
donderwolken een eigen, door mensen niet te vertalen geschiedenis schreven. Verschil met Van de Ven en 
Hirsch Ballin is dan ook dat ik in het nu leef, en vanuit het heden denk. En als ik met de teksten (en 
‘wijsheden’) van toen de koran, bijbel en andere soortgelijke fictie anno heden zou schrijven, dan werd ik 
platgespoten en afgevoerd, op last van hetzelfde OM, want een potentieel gevaar voor de samenleving. De 
poten, sorry voeten, van Hirsch Ballin zijn dus tweeduizend jaar van elkaar verwijderd, wat een soepele gang 
niet echt bevordert.

Resumerend: geloven in dergelijke teksten, is geloven in spijkerschrift, maar volgens mij zitten we nu in het 
pc-tijdperk. Tenminste, ik zie zo’n ding voor mijn neus staan, maar mogelijk is sprake van optisch bedrog. 
Zekerheidshalve wacht ik nu op de arrestatie van Youp van ‘t Hek. In mijn familie zitten namelijk nogal wat 
hockeyende parelteven, en die beledigt hij voortdurend…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 17 mei 2008, 14:26 uur
Waar hebben we het eigenlijk over? Een cartoonist die in alle vrijheid zijn werk moet kunnen doen wordt 
opgepakt, en 420 (!) Marokkaanse drugrunners -door de politie als ‘gewetenloos’ bestempeld- kunnen rond 
Maastricht hun criminele aktiviteiten ongehinderd voortzetten. Sorry, 417 Marokkanen, want drie vlogen er 
tijdens het werk tegen een boom. Het is dus duidelijk waar de prioriteiten van imam Hirsch Ballin liggen. En 
wie klaagt de cartoonist aan? Jawel, imam Ven de Ven, de bekeerde fundi (doorgaans de ergste exemplaren) 
die Wilders dood door kanker toewenste. Laat Hirsch Ballin zich maar eens druk maken over de sinds 2005 
door ons aan bestrijding van criminaliteit (vergeefs) gespendeerde miljarden, naar schatting zo’n 75 miljard. 
Die komen voor een belangrijk deel op het conto van Marokkanen en Turken, die van de afdeling pappen en 
nathouden dus. Regeltjesneuker Hirsch Ballin is onvermogend tussen die regels door te lezen, een motie van 
wantrouwen is het minste dat de Kamer hem aan zijn christelijke broek mag smeren, maar opstappen zou 
wenselijker zijn, met al zijn makkers erbij.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 mei 2008, 21:52 uur
341 Nico de Bode—Als waar is wat u zegt (ik neem het vooralsnog als waarheid aan, maar kan het niet 
controleren), dan hebben we dus echt alle redenen om ons zorgen te maken, want dat voorbeeld staat al lang 
niet meer op zich, maar tekent het sluipenderwijze islamitiseren van onze samenleving. Het is te gek voor 
woorden dat die uitvoerder zich ook maar iets aantrekt van een stelletje verknipte relifanaten, en daar zijn 
bouwvakkers de dupe van laat zijn, en de samenleving eveneens. Hier past alleen een harde stellingname 
jegens die randdebielen; hij had ze onomwonden duidelijk dienen te maken wat onze normen zijn, en is daar 
kennelijk in tekortgeschoten. Ik ben het met u eens, als dit zo doorgaat bepalen ook uitheemse religies onze 
normen en waarden, met instemming van Hirsch Ballin en consorten. Als dit kabinet niet voortijdig valt staat 
ons nog heel wat te wachten, dat nauwelijks meer is terug te draaien. Ze hoeven alleen maar stil te blijven 
zitten, het proces voltrekt zich vanzelf.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 mei 2008, 22:04 uur
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339 J.P. van Barneveld—Het is de taak van dergelijke tekenaars -maar ook bijvoorbeeld columnisten en 
cabaretiers- om maatschappijkritisch te zijn, en die vrijheden hebben we hen verleend, ook al zijn we het 
misschien soms niet met de inhoud eens. Moet Van ‘t Hek de cel in omdat hij voor de zoveelste keer het 
koningshuis beledigt? Relegies dienen daarop geen uitzondering te vormen, want dan is het einde zoek. 
Islamieten hebben nu eenmaal vaak lange tenen, maar die dienen ze hier kort te houden, naar onze normen en 
waarden. En anders gewoon vertrekken naar hun geliefde landen, waar de tenen worden afgehakt, bij een 
verkeerde wind.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 mei 2008, 22:33 uur
329 Frans Gerard—U rilt nogal selectief, want enerzijds werd de vrouw van betreffende Janmaat door 
extreem links -opererend als anti-fascist- de rolstoel in geholpen, anderzijds zijn veel van Janmaat’s 
denkbeelden al lang realiteit geworden, ook binnen het CDA. Laat ik vooropstellen dat we geen 
allochtonenprobleem hebben, want dat zou tal van uitheemse medelanders hevig tekort doen. We hebben 
vooral een Marokkanen en Turkenprobleem, deels veroorzaakt door een ver van ons afstaande cultuur, waar 
een al even ver van ons afstaande religie veelal de dienst uitmaakt. Het zal geen toeval zal dat er velen binnen 
deze groepen ontsporen, waar niemand ze wijst op hun plichten (met de rechten zit het wel goed). En ja, ik 
realiseer me goed dat het -nog steeds- een minderheid betreft, maar realiseer me tevens de enorme impact op 
hun slachtoffers, en dat zijn er aanzienlijk meer. En dan laat ik de kosten nog buiten beschouwing, hoewel die 
miljarden jaarlijks beter kunnen besteed, toch. Kunstenaars staan niet buiten of boven de wet? Dat is maar de 
vraag, waar dergelijke groepen de geschiedenis door juist aan de basis van veranderingen hebben gestaan. ‘De 
wet’ bestaat niet, want kent ook vele interpretaties, en is al evenmin statisch. Veel gevaarlijker dan een 
Nekschot is een Hirsch Ballin, die zonder noemenswaardig draagvlak de wet naar zijn christelijke hand 
probeert te zetten, wees daarvan maar overtuigd.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 mei 2008, 17:56 uur
Ik ben het met 381 Fred K. helemaal eens. We zijn nog lang niet toe aan een democratie, want leven in een 
religieuze en partijpolitieke belangendictatuur. Nog een aanvulling: ook de coalities mogen niet door ons 
gekozen worden. En Thom de Graaf, ‘onze’ D’66 burgemeester, stond weliswaar pal voor een gekozen 
burgemeester, maar kwam even zo makkelijk ongekozen aan de macht, wat alles zegt over D’66, en de 
smerige politiek waar wij ons in bevinden. Onze democratie is niet anders dan afgedwongen volksverlakkerij, 
waarbij het volk de koks mag kiezen, maar over de menukaart nulkommanul te vertellen heeft.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 mei 2008, 18:04 uur
Emil Havas, ieder mens is vrij om in de kracht van stenen te geloven, maar dat is geen vrijbrief om 
ongelovigen te stenigen. Dat laatste zit op een of andere manier in al die geloven ingebakken, ze 
vertegenwoordigen immers het Grote Gelijk, zij het hun gelijk. Datzelfde gelijk deelt in Nederland nu de 
lakens uit, en binnenkort de slopen en dekens eveneens, waarbij wij vooral in slaap dienen te worden 
gehouden.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 23 mei 2008, 17:59 uur
391—Turk, wel eens van eigen initiatief en verantwoordelijkheid gehoord? Ik geloof niet dat er 1 Nederlandse 
emigrant waar dan ook ter wereld is, die zo in de watten wordt / werd gelegd als Marokkanen en Turken in 
ons land. Kwestie van aanpassen dus: de taal spreken, werk hebben of een zak geld meenemen, en deelnemen 
aan het sociale leven. Daar waar dat niet het geval is zijn inburgeringscursussen nodig, dus wees maar blij dat 
die er zijn, waar tal van Marokkanen en Turken hun rechten hebben verspeeld.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 24 mei 2008, 20:48 uur
421 Eisso: ook vandaag gelezen dat een KLM passagier op een andere plaats in het vliegtuig werd gezet, want 
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een opgedoekte moslima wilde niet naast hem zitten, want het was een man. Dat soort berichten lees ik toch 
aanzienlijk vaker dan de uwe…

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 25 mei 2008, 16:23 uur
430—Jacqueline
Ik denk zelf niet meer, want dat doet deze regering voor mij, ongevraagd en ongewild. Soms waag ik nog een 
poging, maar indachtig relikameraad Hirsch Ballin voorzien van brandwerende tralies  .
427 Dorothe—je slaat de spijker op zijn kop! We gaan in ons land gebukt onder de wat merkwaardige 
combinatie oliegarchie / theocratie, en noemen die volksverlakkerij democratie. Partijen op religieuze 
grondslag zouden in de politiek verboden moeten worden, pas dan mogen we aan een begin van wat 
democratie heet te zijn denken.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 26 mei 2008, 20:04 uur
438—J.J. v.d.Gullik
In principe heeft u gelijk, want kiezen in dit land betekent stemmen op een hoofd, waarvan de inhoud 
onzichtbaar is, en alleen (deels) tot uitdrukking komt als betrokkene is gekozen. We vullen dus maar wat in, 
over de aanschaf van een fiets kan en wordt beter nagedacht. Terecht, want zowel profiel, kwaliteiten als 
gebruik ervan zijn bekend, naast een deugdelijke handleiding. Ik ben het dus niet met u eens wat de invloed 
betreft, want die is nihil. Onze regenten hebben een eigen agenda, die nooit aan het daglicht komt. Dat systeem 
is zo rot als een mispel, maar ook dat kan niet worden aangevochten, want aan referenda hebben politici een 
bloedhekel, tenzij het over kroketten gaat. Alleen een revolutie kan daar verandering in brengen, maar al wat 
zich te pletter werkt heeft geen tijd daaraan te denken, dus ook dat zaad kan niet ontkiemen, dat hebben 
Balkenende c.s. maar al te goed begrepen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 26 mei 2008, 21:14 uur
441—Frank Lenssen
Ik ben het helemaal met u eens, en zou het liefst die nachtmerrie een hengst verkopen, maar vrees dat de 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden door dit kabinet als ongeoorloofde pornografie worden beschouwd. 
Het wachten is dan ook op de eerste moslima die zich stoort aan dierlijke paringsdrift in het openbaar, met als 
gevolg een hoofddoekje om de snikkels. Fundi’s kunnen dat ten zeerste waarderen, daar komen hun 
hoofddoekjes immers vandaan.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 27 mei 2008, 18:00 uur
443—Frank Lenssen
Ook u dank. Ik blijf rustig, maar de keren dat de broek me op de enkels zakt van dit kabinet nemen 
onrustbarend toe. Vooral nu is gebleken dat tal van imams zich helemaal niet aan die cartoons hebben 
gestoord, iets om gestoord van te raken. Duidelijk is inmiddels wel dat het grootste gevaar dat ons bedreigt 
van Balkenende, Hirsch Ballin en verdere ongewenste voorgangers komt. Overigens ben ik van mening dat 
Hirsch Ballin achter slot en grendel moet, liefst van een gesloten inrichting.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 mei 2008, 17:30 uur
Als we deze onfrisse praktijken van landsbestuurders in een (hopelijk zichzelf respecterende) rechtsstaat 
tolereren, dan hoeven we in ieder geval Italie nooit meer iets te verwijten. We hebben een Minister President 
die ons een oorlog in heeft gesleurd, en weigert daarvoor verantwoording af te leggen. Dezelfde MP heeft een 
nieuw referendum over de Europese Grondwet buiten de deur weten te houden en dezelfde MP interpreteert 
vervolgens kritiek als negativisme. Door dat soort worden we bestuurd, dus hoezo nog nog afgeven op 
dictaturen?
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Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 29 mei 2008, 17:23 uur
451-Eliass
Voor Arabie lijkt me dit gezegde wel gelden, maar voor ons? Dan zou de vrijheid van een ander dus bepalend 
zijn voor jouw vrijheid? Ik dacht het niet. Over vrijheden valt niet te twisten, over onvrijheden wel. De door 
religies verordonneerde ‘vrijheden’ bijvoorbeeld zullen nooit de grenzen van mijn vrijheid (mogen) bepalen, 
en dat geldt evenzeer die van politieke ideologieen. Niet vrijheden botsen, maar juist onvrijheden (zowel direct 
als indirect) maken de weg vrij voor botsingen. Zonder religieuze of politieke onvrijheden zou de wereld er 
stukken beter uit zien, dan kregen we eindelijk eens oog en begrip voor elkaar, de ultieme vorm van vrijheid, 
tevens illusie. Misschien is het woord ‘vrijheid’ wel te zwaar beladen, en bestaat het zelfs niet eens, waar het 
beter verruild zou kunnen worden voor ‘begrip’. Maar dan nog: ik ben het met die cartoonist en zijn handelen 
eens, u hoeft dat niet te zijn, en beiden menen we het gelijk aan onze zijde, dus dat schiet voor geen meter op. 
De enige die in vrijheid moet kunnen handelen is die cartoonist, want die staat al scheppende boven ons 
‘gelijk’. Als we dat beiden begrijpen zitten we op de goede weg naar wat onder vrijheid zou kunnen worden 
verstaan, denk ik. En als we die cartoonist daarom vervolgen, dan hebben we dus lak aan zijn vrijheid, ten 
gunste van die van ons. Maar niet heus, want we willen hem dan enkel met onze onvrijheden confronteren, 
door zijn vrijheid in te perken. En dat is precies wat religies doen, en in hun naam Hirsch Ballin. Vandaag 
komt die weer met zo’n volstrekt idiote verklaring om zijn al even idiote gedrag te rechtvaardigen. Een 
ziekmakend mannetje, waar deze maatschappij al ziek genoeg is.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 mei 2008, 17:44 uur
Ik ben het helemaal met 6 Jan M. eens, en met name met het gestelde ‘Hirsch Ballin en Donner, twee relicten 
uit de jaren vijftig van de vorige eeuw die het in dezen voor het zeggen hebben. GRIEZELIG’. Twee 
glibberige Stasimannetjes, die hun zin hoe dan ook proberen door te drijven. Dat DNA van mij mogen ze dus 
gevoeglijk vergeten, want ik ben al die big brothermethodes meer dan beu. Overigens vind ik wel dat ze het 
van alle criminelen mogen nemen, tot de jongste toe, want dat loopt hier echt de spuigaten uit.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 mei 2008, 17:20 uur
Sinds wanneer staat Herfkens boven de wet? Mogelijk dat ze het niet wist, maar geen reden om niet terug te 
betalen, desnoods in termijnen. Het getuigt wel van grote arrogantie hier onderuit te willen komen, maar dat is 
wel Herfkens’ eigen. Terugvorderen dus, en anders via een rechtsgang. Iedere belastingbetaler is dat lot 
beschoren, dus Herfkens moet niet moeilijk doen, en anders haar biezen pakken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 mei 2008, 17:39 uur
Nee, dat gaat niet te ver, want voorkomen is beter dan deels of niet genezen. Het probleem is dat onze 
theocratie humaan denken daarover in de weg staat, want de diverse afgoden weten kennelijk beter. Binnen 
die optiek maakt lijden essentieel deel uit van leven, dus er zal en moet geleden worden. Pezen tot je de geest 
geeft en je kwalen koesteren als geschenken gods, want genieten is uit den boze, aldus onze gereformeerde 
kabinetskwakzalvers. Toch vreemd, dat dezelfde lieden het spijkerschrift niet omarmen, maar dat wel aan het 
volk willen opdringen. Bij alle vormen van leven is het gebruikelijk dat wat zwak is wordt verstoten, en 
mensen maakten daar geen uitzondering op. Sociale ontwikkeling deed zijn intrede, en terecht koesteren we nu 
al wat zwak is. Maar let wel: niet meer dan een keuze. Nu de wetenschap zo ver is dat preventief ingrijpen 
mogelijk is, moet ook die keuze mogelijk zijn, wat hopen ellende voorkomt. Als onze theocratie daar een voet 
voor zet, dan grijpt hun god ongetwijfeld in, bij de volgende verkiezingen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 mei 2008, 18:15 uur
Al het goede komt van Hem, en al het slechte van ons. Maar Hij heeft ons wel geschapen, de prutser… 
Edoch, Hij leeft in ons voort, dus ook in ons weten. En aldus bracht Hij ons bij de herkenning van genetische 
aandoeningen, en de mogelijkheid tot preventief onderhoud dan wel selectie. Wij mogen Hem dus dankbaar 
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daarvoor zijn. Nu Rouvoet nog.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 2 juni 2008, 18:20 uur
Wat ik absoluut niet begrijp is dat we alle vormen van leven naar onze hand willen, mogen en vaak ook 
kunnen zetten, en dat de mens daarbij buiten schot moet worden gelaten. We selecteren ons suf binnen flora 
en fauna, schieten af wat we teveel achten, planten bij wat we te weinig hebben, en raken bij de eigen soort 
(hard op weg naar de 7 miljard, mag het misschien iets minder, en beter?) in taboesferen. Direct wordt Hitler 
erbij gehaald, en selecteren we tegelijk op commando’s voor oorlogstaken, om maar een van de talloze 
voorbeelden te noemen. Zitten er teveel herten in een kroondomein, dan schieten we ze af, en staan de bomen 
iets uit het lood worden ze omgezaagd. We behandelen de meeste dieren als productie-eenheden, en fokken en 
selecteren daarop. Maar blijkt een embryo niet levensvatbaar of juist lijdensvatbaar, dan geven we het gewoon 
levenslang. Hoe idioot zijn we eigenlijk? (retorische vraag).

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 2 juni 2008, 17:59 uur
Het liefst zou ik zien dat we eindelijk eens van al die onzinnige belangenpartijen (politiek en religieus) verlost 
worden, om een land te creeren waar toekomstige generaties mee uit de voeten kunnen, want dat ontbreekt er 
ten ene male aan, dankzij het huidige systeem. Het zal me dus een rotzorg zijn welke partijen tegen elkaar 
(zouden moeten) schurken, want land noch inwoners worden daar aantoonbaar beter van.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 4 juni 2008, 18:24 uur
Wat een hokjesdenken toch allemaal… Geen wonder dat dit land zo verdeeld is, en blijft.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 10 juni 2008, 18:00 uur
Tja, speelde Italie nu slecht, of Holland goed, that’s the question, waarop geen antwoord mogelijk is, dus het 
blijft speculeren. Het geluk is met de winnaar, de pech met de verliezer, en beide(n) zijn inwisselbaar. Maar 
wat wel helder is, is dat Nederland een goed team heeft staan, tegen alle verwachtingen in. En had Italie nu 
maar blabla, dan was blabla, en eigenlijk valt er nauwelijks meer over te zeggen, tenzij door helderzienden 
natuurlijk.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 juni 2008, 17:24 uur
Naar mijn mening is het profijtbeginsel van toepassing. Als iemand zijn longen e.d. niet ter beschikking wil 
stellen, dan kan en mag hij ook geen rechten aan die van anderen ontlenen, zo simpel als wat. Dat 
eenrichtingsverkeer hebben we nu wel gehad, en iedereen kent dan de consequenties, dus de ultieme vorm van 
zelfbeschikking.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 juni 2008, 17:49 uur
Ach wat, het is slechts een overgangsfase. Met wat genetisch gepruts zijn we straks van deze problemen af, 
en volstaat een chip om functies in te brengen, of te herstellen. Wordt ook wel een keer tijd, want zo als nu 
lever je geen produkt af, zal ook de Heer beamen. En waar de Heer faalt moeten de mensen ingrijpen. Tenzij 
ze Rouvoet heten natuurlijk.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 juni 2008, 17:18 uur
Beter een verenigd-verdeeld Europa dan al die individuele balangenstaten. En hoezo niet op democratische 
wijze tot stand gekomen? Alsof wij in ons land wel een democratie hebben… Europa is een optelsom, en zal 
uiteindelijk meer dan de som der delen blijken te zijn, dus al dat kortzichtige gemekker over gebrekkige 
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inspraak is overbodig, we zijn het hier immers al lang gewend.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 juni 2008, 11:40 uur
Het geheim wordt onthuld in de finale, of eerder…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 juni 2008, 16:55 uur
Enkele decennia geleden was het bestuursvoorzitter Loudon van Akzo die de vaste banen op de tocht wilde 
zetten; werknemers werden geacht flexibel te denken en te handelen. Nu is het Bakker van TNT die opnieuw 
aan de werknemerspoten zaagt. Wat bestuursvoorzitters willen is me wel duidelijk, maar wat willen de 
werknemers eigenlijk? Of zijn die geen partij in loonslavenland, want er nog nooit anders dan over hun 
hoofden heen geregeerd. Natuurlijk benadelt het advies van Bakker de werknemers, zoals hij ook Donner aan 
zijn zijde weet. Maar van objektiviteit kan geen sprake zijn, want hij dient een eenzijdig belang, zoals altijd. En 
hoe zit het met al die besturen en managers die niet blijken te voldoen? Wordt het ontslagrecht daarvoor 
eveneens versoepeld, en dat dus zonder gouden handdrukken bij gedwongen ontslag?

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 juni 2008, 21:18 uur
31 Christine
Werknemer alle rechten—werkgever alle plichten? Mij dunkt dat hier wel iets op af te dingen is. Vanuit de file 
een dag lang onder kunstlicht met collega’s die je niet voor het uitzoeken hebt vaak oninteressant werk 
verrichten dat vooral uit herhaling bestaat, en voor velen tegen een minimale vergoeding, noem je dat rechten? 
Natuurlijk neemt en loopt een werkgever risico, maar eenmaal werkgever zie je hem nog zelden als 
werknemer terug, hij weet en wil wel beter. En dat risico lopen werknemers tegenwoordig eveneens, dankzij 
een steeds verder afkalvende rechtspositie. Overigens maken tegenwoordig steeds vaker de aandeelhouders de 
dienst uit, en naar die geoxideerde pijpen dansen zowel werkgevers als werknemers.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 18 juni 2008, 21:44 uur
Op de buis wordt niet naar geleverde kwaliteit betaald, maar naar het aantal keren dat een kop wordt vertoond. 
het maximaal haalbare bij ons zijn Pauw en Witteman, normaliter goed voor een modaal salaris. Charisma en 
diepgang zijn in zowel de journalistiek als daarbuiten ver te zoeken, oppervlaktegebrabbel overheerst. Maar ja, 
kop op de buis en je heet wat te betekenen. En verder spelen ze elkaar de bal toe, ook naar volgende 
generaties, dus blijft het niveau beneden peil. We zullen ermee moeten leren leven, met de treurbuis als 
afspiegeling van de gemiddelde polderlander. Zoals zo vaak moet je ook hier voor kwaliteit buiten de 
landsgrenzen kijken. Het lijkt mij verstandig de salarissen te koppelen aan die van de gemiddelde kantoorbaan, 
want even saai en voorspelbaar.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 19 juni 2008, 17:26 uur
Dat alles neemt overigens niet weg dat de beste programma’s (in vergelijking tot het polderlandse 
totaalaanbod) nog altijd op de publieken te vinden zijn, ook al zijn ze soms politiek of religieus gekleurd. Dat 
geldt zowel films, documentaires, series, achtergrondbelichting, humor, kunst en cultuur, etc.etc. Daarbij 
vergeleken leveren de commercielen vooral bagger, met enkel als doel de kijkers bij de reclamelessen te 
houden. Als morgen alle commerciele zenders komen te vervallen zal niets worden gemist, anders dan euro’s 
door hun uitbaters. We mogen dus best kritisch zijn jegens de publieken, maar moeten er tevens voor waken 
niet het kind met het badwater weg te gooien.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 juni 2008, 18:20 uur
Figuren als Mugabe dienen gewoon afgeschoten te worden. Zeg maar geruimd, zoals het geinfecteerd vlees 
betaamt. Gebeurt dat niet, dan vallen er duizenden slachtoffers, voorspelbaar. Probleem is juist dat menselijke 
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monsters zich goed weten te beveiligen, dus het kan nog even duren voor gerechtigheid plaatsvindt. Hopelijk 
weet men hem snel vanuit eigen gelederen te liquideren, doorgaans bij een wankelende positie, en niet meer 
gedekt door buitenlandse mogendheden.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 juli 2008, 21:45 uur
45 Herman: Ik ben het helemaal met u eens. Nederland, dat is het land van kapot analyseren. Voordeel 
daarvan is dat je geen actie hoeft te ondernemen, en de slachtoffers spreken je ook al niet tegen, want (mond)
dood gemaakt. Je ziet die houding inderdaad ook naar het buitenland toe. Balkenende’s VOC, gebakken in 
Zeeuwse boter.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 juli 2008, 19:55 uur
Het wachten is op een alcoholverbod (leveraandoeningen, verkeersdoden- / gewonden), een auto- en 
busverbod (verkeersdoden- / gewonden, schadelijke gassen, voedselvergiftiging, longaandoeningen), en 
uiteindelijk een verbod om te leven. Zo gek is dat rookverbod dus nog niet, als opmaat voor een drastische 
bevolkingsafname. Wat nog openstaat is een verbod tot cremeren (luchtvervuiling) of begraven 
(grondverontreiniging).

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 juli 2008, 21:32 uur
Mijn minnares…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 juli 2008, 21:33 uur
Waarom? Ik blijf ervan aan het eten…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 juli 2008, 18:31 uur
De islam laat over een aantal zaken geen misverstand bestaan, en Wilders doet dat evenmin, want ziet tal van 
daaruit voortvloeiende, kwalijke praktijken ook in ons land tot uitvoering gebracht. Mag hij? Wilders 
signaleert slechts, en stelt daar kamervragen over, of brengt het in een film als Fitna tot uitdrukking. Dat 
achterlijke gebieden als Jordanie het daar niet mee eens zijn hoeft niet te verbazen, want juist waar de islam 
overheerst is het met de democratie slecht gesteld. Onbegrijpelijk dat daar in ons land en ook in tal van reacties 
hierboven zo spastisch en lafhartig op wordt gereageerd. Het heeft me dan ook nooit verbaasd dat ons land 
tijdens WOII zo snel onder de voet werd gelopen, en zoveel joden konden worden afgevoerd, want de 
gangbare mentaliteit is er een van opportunisme, ontdaan van inzicht en visie.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 3 juli 2008, 20:47 uur
90 Emil Havas
Racisme aanwakkeren en haat zaaien, op de man en niet op de bal spelen, u schuift het Wilders wel erg 
makkelijk in zijn schoenen. De praktijk is echter anders, en daar kunt u zich beter toe richten dan 
ongenuanceerde / ongefundeerde kritiek te spuien. Bekijk de site van Wilders eens (heb ik ook gedaan, 
vandaar) en neem zijn Kamervragen eens door, om te weten waar hij feitelijk voor staat. Eerlijk gezegd kom ik 
racisme noch haat zaaien, en ook al niet op de man spelen tegen. Graag dus voorbeelden, want met uw 
opmerkingen kan ik niets. Probleem met de Wildershaters is dat ze elkaar allemaal napraten, zonder te weten 
waarover, helaas.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 juli 2008, 21:29 uur
101 Emil Havas: Ik geloof niet dat Wilders met Fitna pretendeert een documentaire of kunstwerk te hebben 
afgeleverd, maar enkel (een minimum aan) hedendaagse bewijzen bundelt, om zijn gelijk kracht bij te zetten. 
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Daarin verschilt hij niet van u en mij, alsmede zo’n zestien miljoen andere polderlanders, en ook in de media is 
nauwelijks anders waar te nemen. Iedereen voert bewijzen voor zijn al dan niet vermeende gelijk aan, ook al 
zijn de meeste argumenten inwisselbaar. Wat verwijt u Wilders nu eigenlijk? Dat hij een mening ventileert, of 
de wijze waarop? Als beide niet meer mogelijk zijn leven we in een dictatuur, maar misschien zijn we al aardig 
op weg…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 juli 2008, 21:11 uur
Waarom zou je zoiets tot kunst beperken? Het van de Palestijnen geconfisqueerde land is ook rijp voor 
terrugave, maar daar hoor ik geen Jood over. In vrijwel alle musea hangt ooit geroofde of te goedkoop 
gekochte kunst, als dat allemaal door betreffende landen of voormalige eigenaars wordt teruggeeist vindt een 
herverdeling plaats die zijn weerga niet kent. De Egyptenaren hebben links en rechts in de wereld ook nog wat 
terug te halen, waar ligt de grens? Tegen de Israelische Joden zou ik willen zeggen: stel nu eerst zelf maar 
eens daden i.p.v. WOII permanent uit te knijpen en te zuigen, we leven immers in het nu. En de meesten in dat 
nu dragen geen verantwoordelijkheid voor wat toen is geschiedt. Maar wel voor het heden, en dan heeft Israel 
nog wat uit te leggen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 juli 2008, 15:12 uur
Goudstikker had voor de oorlog op veilingen onteigende kunst van de Sovjet-Unie gekocht, dus over afkomst 
en eigendom valt te twisten, evenals over waarden. Von Saher heeft geluk gehad dat de Nederlande staat zo 
gek was haar betreffende collectie cadeau te doen. Op haar beurt zou ze dus al die onteigenende, van de SU 
verkregen kunst terug moeten geven, maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren, want ze was enkel op geld uit.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 juli 2008, 16:55 uur
Hoezo bezuinigen op (thuis)zorg, waar dat al zo vaak en veel is afgeroomd. We krijgen er vrijwel allemaal 
vroeg of laat mee te maken, dus prioriteit nummer een. Marktwerking draagt daar niets toe bij, de 
verantwoordelijkheid dient bij de overheid te liggen. Dezelfde overheid dus die zonder problemen jaarlijks 
dertig miljard aan criminaliteit besteed. Als er dan toch bezuinigd moet worden…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 juli 2008, 21:46 uur
Er lopen nu eenmaal tal van menselijke monsters rond, dus iedereen loopt een dergelijk risico. En natuurlijk is 
het moedig wat ze deed, maar daar stond ze niet bij stil, want zag het als haar taak, ook buiten diensttijd. Wat 
dat betreft stelde ze een voorbeeld waar maar weinigen gevolg aan geven. Dappere vrouw, ik hoop dat het 
schietende monster voor altijd achter de tralies belandt, de enige plek waar dat soort thuishoort. Voor 
preventie denk ik toch dat Wilders en Verdonk de beste keuze zijn, waar we van de overige partijen niets te 
verwachten hebben, anders dan fraaie woorden.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 22 juli 2008, 18:18 uur
Ons land heeft in het verleden massa’s kansarmen binnengehaald, met name afkomstig uit islamitische landen. 
Dat is mede van invloed geweest op ons sociale stelsel, de gezondheidszorg, onderwijs etc., goed voor een 
neerwaartse spiraal. Die ontwikkelingen heeft de (kleurrijke) autochtone bevolking niet gewild, maar is haar 
door de strot geperst, met name door Links. Het is niet meer dan wenselijk dat een halt toe te roepen, en dan 
mag je als land eisen stellen, al is het maar om jezelf te beschermen tegen nog verdere neergang, want 
parasieten telt ons land inmiddels wel genoeg.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 24 juli 2008, 18:05 uur
101 Carel van Eeden—
Beste Carel, ik ben het helemaal met je eens, want hou het hier op o.m. dezelfde gronden voor gezien. Nu nog 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/04/moeten-particulieren-joodse-kunst-aan-erfgenamen-teruggevengoedkoop-terugverkopen/#comment-40945
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/04/moeten-particulieren-joodse-kunst-aan-erfgenamen-teruggevengoedkoop-terugverkopen/#comment-40965
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/08/thuiszorg-is-zo-elementair-daarbij-passen-geen-strikte-budgetten-of-clientenstops/#comment-41113
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/11/mogen-we-de-moed-die-gabrielle-cevat-toonde-ook-eisen-van-andere-agenten/#comment-41392
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/17/is-de-verplichte-inburgeringstoets-discriminerend/#comment-41816
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/07/17/is-de-verplichte-inburgeringstoets-discriminerend/#comment-41894


praktiseren, want daar zijn er meer voor nodig. Succes!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 31 juli 2008, 21:35 uur
Welke toon verharden, door wie en waarom? GL zit vol progressieve tuinkabouters, graag bereid om vooral 
hun eigen grasmatje schoon te houden, en dat als algemeen belang te verkopen. Probleem is dat wij geen 
integere politici hebben, het soort dus dat de eigen preken praktiseert. Dan toch maar liever een figuur als 
Berlusconi. Die verbloemt in ieder geval niet dat hij niet deugt, en dat weten zijn al evenmin deugende kiezers 
te waarderen. Verschil met ons land is dat de diverse megalomane baasjes van links tot rechts hier doen alsof 
ze wel deugen, met een aanhang die dat ook al van mening is. Aldus blijven ook partijtjes als Groen Links en 
D66 zand in ogen strooien, ze zijn er zelfs toe veroordeeld. Ooit stemde ik op Groen Links, in mijn naïeve 
periode. GL bleef naïef in het voeren van achterhoedegevechten, waar meer groen volautomatisch staat voor 
minder mensen. Dat zou hun kroonjuweel moeten zijn, maar is bij het oud ijzer nog niet te bekennen. Ik heb 
hun brabbelende fee nog nooit een pleidooi voor bevolkingsafname zien voeren, dus zo groen zijn ze helemaal 
niet; wat resteert is links en de zorg over vijf grassprieten. China blijkt groener dan GL pretendeert te zijn, met 
ook / dus de mensenrechten aanzienlijk hoger in het vaandel. Als u dat niet begrijpt behoort u niet 
kiesgerechtigd te zijn. Daarna stemde ik -iets minder naïef- op D66, want dat pragmatisme sprak me wel aan, 
zij het minder dan hun wereldvreemde wereldbeeld. Tot bleek dat ik op niets anders stemde dan holle frasen, 
ontdaan van idealen, visie, en toekomstige generaties. Hoe pragmatisch dit partijtje is bleek uit hun al even 
roestige kroonjuweel: de gekozen burgemeester. Dat juweel werd door voorganger De Graaf uit eigenbelang 
begraven, Berlusconi ongetwijfeld tot een instemmend, zij het homerisch gelach verleidend, en terecht. 
Pietlutje Pechtold snoot zijn bloedneus, waar hij hem genadeloos uit de partij had moeten trappen. De 
polderlandse kleuterpolitiek ten voeten uit. Allemaal belangenpartijtjes met het oog op zichzelf, neuslengte en 
verkiezingswinst. Ze teren op niet ter zake doend geleuter, en daar dragen deze discussies in alle hevigheid toe 
bij. De vraag is of er nog intelligent leven bestaat…en hem stellen is hem beantwoorden, inderdaad.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 25 juli 2008, 16:55 uur
Welnee, die oliereserves dienen slechts uitstel van executie. Waar ze wel goed voor zijn: oorlogen en 
milieurampen. Onbegrijpelijk dat van oneindige energiebronnen als zon, wind en water nog amper gebruik 
wordt gemaakt, maar dat zal wel met bedrijfpspolicy te maken hebben. Maar ja, zo dom als de mensheid is 
geen soort op aarde, dus we krijgen gewoon wat we verdienen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 29 juli 2008, 16:20 uur
Verplicht mengen op kleur is nonsens, waar dat op i.q. een must is, of althans hoort te zijn. Tenzij je natuurlijk 
van oordeel bent dat bepaalde kleurtjes staan voor de lagere i.q.’s, want die halen het gemiddelde niveau 
omlaag. Dat verschijnsel doet zich al lang voor, maar mocht nooit worden benoemd. En zie: daar was het 
ROC, als reddende engel. Misschien is het tijd voor een basis-ROC, met als voertaal Marokkaans, want om 
die groep draait het in verreweg de meeste gevallen, daar hoeven we niet meer omheen te draaien.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 31 juli 2008, 21:24 uur
95 Mostafa Mouktafi—Eerst elkaar accepteren!!???
Ik tolereer noch accepteer misdadigers, kleine en grote criminelen, belastingontduikers, alcoholisten, 
vrouwenmishandelaars, relifanaten, anti-rookmaffiosa, vastgoedspeculanten, regerende dominees, notoire 
snelheidsovertreders etc.etc. Kortom, wie bedoel je eigenlijk? We houden vrijwel niemand over…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 2 augustus 2008, 11:35 uur
104 meneer Groen—U begrijpt het geloof ik niet helemaal, maar gezien de inhoud van uw ‘betoog’ wil ik u 
dat niet aanrekenen.
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Willem Nijmegen zegt: 
maandag 4 augustus 2008, 17:29 uur
Rudi 111—U hebt gelijk, maar ik vrees dat die mentaliteitsomslag alleen kan plaatsvinden als de oorzaak 
daarvan wordt weggenomen. We hebben in dit land geen allochtonenprobleem, maar wel een probleem met tal 
van Marokkanen en Turken, alsmede een toenemende invloed en uitwassen van de islam. Als daar paal en 
perk aan wordt gesteld bestaat het door u geschetste probleem niet meer. Betreffende groepen hebben de 
overige allochtonen en vluchtelingen in de negatieve meningvorming meegesleurd, waardoor we het een 
allochtonenprobleem zijn gaan noemen. Zolang daar niet adequaat op wordt gereageerd i.p.v. al dat gedogen 
en zwachtelen vrees ik dat uw prachtige dochter daar nog vaak de dupe van zal zijn, helaas. Dankzij een 
vooringenomenheid die in ieder geval deze regering niet zal en kan wegnemen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 30 juli 2008, 17:46 uur
Wat mij als consument van sigaren en whisky (singlemalt please) somber stemt is een regering die in 
toenemende mate meent te mogen bepalen wat ik wel en niet mag consumeren, alsook de plaats waar dat al 
dan niet dient te geschieden. Ik geloof niet dat die keuze me tijdens de verkiezingen geboden werd, maar word 
nu wel met de gevolgen van misverkiezingen geconfronteerd.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 31 juli 2008, 21:07 uur
Het is werkelijk te gek voor woorden dat een overheid hierbij de dienst uitmaakt. Inmiddels is een of andere 
randdebiel al gestart met een actie het roken op straat te verbieden, dus het kan nog erger. De oplossing is heel 
simpel: rokers- en niet rokerscafes maken, met vrije keuze voor eenieder. En laat de anti-rookmaffia zich maar 
op fabrieksschoorstenen, walmende auto’s, stinkende bussen, open haarden en rotte kiezen richten.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 1 augustus 2008, 11:59 uur
De praktijk in polderland is dat als een stel aso’s een buurt of gezin terroriseert, de politie adviseert uit die 
buurt te vertrekken. Dat vertrekken staat ook niet-rokers vrij, als ze zich door rokers geterroriseerd voelen. Of 
is dat de bedoeling niet?
Met jaarlijks 1,2 miljoen delicten is de kans dat u met criminaliteit geconfronteerd wordt aanzienlijk groter dan 
mogelijk schadelijke gevolgen van meeroken. Toch worden criminelen in dit land met alle begrip en zwachtels 
benaderd, en worden rokers meedogenloos afgemaakt. En dat terwijl de impact van criminaliteit vele malen 
groter is.
Inderdaad, vergelijkingen gaan altijd mank, maar beter een mank gaande vergelijking dan selectieve 
verontwaardiging.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 4 augustus 2008, 17:12 uur
Als de kansen gelijk zijn en de beoordelingen objectief, komt iedereen in aanmerking. Vrouw, gehandicapt, 
allochtoon, homo wat maakt het uit, zolang ze maar de benodigde kwaliteiten in huis hebben. Of het een 
afspiegeling van de aanwezige aantallen moet zijn is nog maar de vraag, waar die aantallen invulling niet 
garanderen. In Gelderland hebben we een homo als CvdK, en Cornielje voldoet prima. Bestuurders als 
Aboutaleb steken met kop en schouders boven de rest uit. Ik begrijp het probleem dus eigenlijk niet. De 
voorkeur dient gewoon naar de beste uit te gaan, ook al is dat een gehoorgestoorde allochtone lilliputter in een 
rolstoel die op soortgenoten valt. Guusje slaat dus de plank mis met haar voorkeurbeleid, waar haar voorkeur 
enkel en alleen naar topkwaliteit dient uit te gaan, zoals gebruikelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 7 augustus 2008, 18:06 uur
Tal van soorten worden veredeld, om ons van dienst te zijn, dus waarom moeilijk doen over klonen. Het is 
niet denkbeeldig dat ook het klonen van mensen ooit gemeengoed wordt. Dat lijkt me zelfs een uitstekende 
zaak, want kunnen diverse ongewenste eigenschappen en passent worden uitgekweekt, waar altijd maar is 
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aangerommeld. Met alle gevolgen vandien, want van de grootste vervuiler en vernietiger van de aarde (en 
andere soorten) hebben we inmiddels ruim zes miljard exemplaren gekweekt, dus tijd voor herbezinning.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 8 augustus 2008, 11:13 uur
40 Henk Mommaas—Enige nuance is wel op zijn plaats. Misschien kunnen mensen hun empathie niet in 
toereikende mate bij elkaar kwijt, en wel bij huisdieren als hond en kat. Die begrijpen de inhoud van hun 
woorden pas echt, dus weten dat discussies zinloos zijn. Mensen luisteren niet of nauwelijks, en begrijpen 
vaak verkeerd, dus huisdieren vervullen hier een zinvolle functie, ter voorkoming van nog meer frustraties, 
ruzies, onvrede en oorlogen.

Huisdieren bestaan niet? En mensen dan? Zoveel verschillen ze niet hoor; ze likken hun baasjes voor nog 
meer voer, lopen keurig aan de band, grommen en blaffen op zijn tijd, en piesen even makkelijk naast de pot. 
Niet de eigenaren horen in therapie te gaan; die kunnen immers niet anders, want zijn tot elkaar veroordeeld, 
met een gedogen van elkaar als hoogst haalbare, om het in die kooien uit te kunnen houden. Therapie voor 
huisdieren zou wel wenselijk zijn, om die vreemde menselijke gedragingen te kunnen doorgronden…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 9 augustus 2008, 12:21 uur
47 Henk Mommaas- Dat is een misvatting! Kijk maar eens rond hoeveel en hoe vaak honden mensen aan de 
lijn hebben. En veel van die mensen worden op kynologenclubs afgericht om door zo’n hond geaccepteerd te 
worden. Beesten hoeven hun mond helemaal niet open te doen, anders dan voor hapklare brokken, en met een 
hond haal je de brokken nu eenmaal in huis. Die beesten weten allemaal verrekte goed hoe hun positie uit te 
buiten, ook wat dat betreft zijn ze stukken slimmer dan mensen. Dat je onze soort als een ’stelletje stumpers’ 
betiteld, ja, daar kan ik het dus wel mee eens zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 augustus 2008, 11:11 uur
59 Odette—de enige reactie die hout snijdt, ik hoop dat het je ook ongekloond beter vergaat in de toekomst.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 augustus 2008, 11:06 uur
Inderdaad, Duyvendak heeft twintig jaar geleden verkeerde middelen gebruikt voor een te rechtvaardigen doel, 
ook al is dat inmiddels achterhaald. Maar verschilt hij daarmee echt zoveel van Balkenende, Donner, Hirsch 
Ballin en al die andere religestuurde malloten die hier de dienst uitmaken? Ik vind de verontwaardiging over 
Duyvendak nogal selectief, waar nog steeds een onvoorstelbare doofpotcultuur de dienst uitmaakt. Die pot 
lichten is een must, en daar zijn nagenoeg alle middelen toe geheiligd. We komen tegenwoordig juist 
Duyvendak’s tekort, in dit brave, opportunistische en hypocriete volgerslandje.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 augustus 2008, 17:56 uur
150 Visser—interpretatiefoutje, ik bedoel niet ‘dieven’ als Duyvendak, maar actievoerders / idealisten a la 
Watergate. Bij die categorie hoorde hij thuis, als kernactivist. Niet dat ik het daar mee eens was, want ben 
altijd overtuigd geweest van de zin en noodzaak van kernenergie. Maar die visie weerhoudt me er niet van 
hem de plaats te geven die hem toekomt. Deze vorm van inbraak / stelen kan gerechtvaardigd zijn, als er 
hogere doelen mee worden gediend dan het eigen- of groepsbelang. En dat is dus wat ik bedoelde. Het gaat 
mij daarbij minder om de vorm dan om de inhoud. Voor de goede orde, ik ben niet links (ook niet rechts 
trouwens). Dat alles neemt niet weg dat de hedendaagse Duyvendaks in de kern niet of nauwelijks verschillen 
van de Balkenende’s c.s., dus gesteld kan worden dat hij zijn idealen van destijds heeft verloren. Prima, want 
kernenergie heeft de toekomst.
Overigens signaleer ik plots tal van lieden die het voormalige handelen van Duyvendak als ’stelen’ betitelen. 
Hopelijk doen ze dat bij belastingfraude niet, want dan valt half Nederland door de mand  .
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 13 augustus 2008, 18:26 uur
Hoe lager de opleiding, hoe hoger het vetgehalte. Daarnaast: ons land heeft geen culinaire traditie, anders dan 
de gestampte pot. Vette prakken waren altijd in, kwaliteit was van ondergeschikt belang, en op die 
vestmestvaalten groeien en bloeien de snackbars en fastfoodketens. Wie daar de deur openzwaait wordt 
doorgaans geconfronteerd met kansloos, in alle maten en soorten. Ik zou zeggen: integreer voedingsleer in het 
basisonderwijs, want van betreffende ouders hoef je geen heil te verwachten. Het draait veelal om gebrek aan 
zelfdiscipline, en dat krijgen velen met de paplepel ingegoten. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 13 augustus 2008, 18:15 uur
Rusland had vanuit WOII alle reden om argwanend t.o.v. het westen te zijn. De houding van de VS droeg en 
draagt daar nog steeds in hevige mate toe bij. Toch vreemd, dat wat de USA allemaal heeft geflikt met zijn 
eigen achterland en satellietstaten als Israel wordt gedoogd of als normaal wordt beschouwd, terwijl een 
dergelijke houding van Rusland wordt bekritiseerd. Helemaal stuitend is de kritiek op Rusland van een USA-
marionet als Jaap de Hoop Scheffer. Onze toekomst echter ligt in samenwerking met Rusland, wat alleen al 
geografisch gezien voor de hand ligt.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 27 augustus 2008, 18:07 uur
Paul 203 / 210—Bedankt voor deze uitstekende, de feiten recht doende samenvatting. Volgende keer graag 
aan het begin plaatsen, dat spaart leeswerk uit  .

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 augustus 2008, 12:01 uur
Duyvendak brak 20 jaar geleden in en wordt nu afgebroken. Wallage staat mede aan de basis van het 
onderwijsdebacle, maar is vrolijk doorgesluisd naar een burgemeesterspost, want hoeft geen verantwoording 
af te leggen. Zo lopen er in de politiek talloze figuren rond met kilo’s boter op hun kop, die op een leuke plek 
zijn geparkeerd, want de partijvriendjespolitiek viert hoogtij. Maar wat heeft nu de grootste impact gehad op 
onze samenleving, de kraak van Duyvendak of het ontmantelde onderwijs van Wallage? Hypocriet 
handeltje…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 18 augustus 2008, 17:35 uur
Niets forceren, maar jezelf zijn lijkt me het beste, avontuurlijk of niet. Wat er in zit komt er toch wel uit, qua 
vorm en inhoud. Ik krijg nu de indruk dat er mensen over drempels dienen te worden getild die daar helemaal 
niet thuishoren. Waar wel wat aan gedaan mag worden is al dat groeps-, kopieer-, knip- en plakwerk, 
ondermijnend voor de creatieve geest. Het lijkt me avontuurlijker in je eigen brein op pad te gaan naar nieuwe 
inzichten, dan komen we misschien ook van dat fragmentarische geleuter af, waar het schap van ‘weten’ 
inmiddels onder dreigt te bezwijken.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 20 augustus 2008, 17:16 uur
Ik ben het met 28-Samuel eens. Sparen leverts niets op, maar kopen en investeren in een huis wel degelijk. De 
winst hangt natuurlijk wel van het soort woning af, en investeren in badkamer of keuken is zinloos, anders 
dan voor eigen gebruik. In 1972 kocht ik een (vrijstaand) huis voor 90.000 gulden, kocht in de loop der tijd 
wat aanpalende stukjes gemeentegrond erbij, bouwde met wat hulp een dubbele garage erop, en verkocht de 
handel tien jaar geleden voor bijna 700.000 gulden. Welke bank geeft me dat aan rente? Aan nieuwe auto’s en 
verre vakanties had ik geen behoefte, dat geld investeerde ik liever in het huis. Na verkoop kocht ik een 
vrijstaande villa voor 935.000 gulden, investeerde ruim een ton aan renovatie e.d., en mijn huis werd recent 
getaxeerd op 895.000 euro. Nogmaals: graag zou ik met de bank kennismaken die me dat over tien jaar aan 
rente verstrekt. En had ik over die periode gehuurd, dan was ik kapitalen kwijt geweest aan woongenot, maar 
dan zonder vermogensvorming. En ons land wordt niet groter, maar krijgt wel steeds meer inwoners, terwijl 
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er minder wordt gebouwd. Het zal dus nog wel meevallen met die prijsdalingen. Als ik de stijgingen van toen 
had voorspeld was ik voor gek verklaard, maar het is wel gerealiseerd. Kijk verder maar naar de 
ontwikkelingen in de echt grote steden, waar Nederland een stadsstaat in wording is. Koop met beleid, en u 
heeft straks geen spijt  .

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 augustus 2008, 17:32 uur
Gelet op het percentage echtscheidingen moet dat wel het topje van de ijsberg zijn. Mensen zijn van nature 
polygaam, monogamie is er door religies ingeramd. Dat wreekt zich in vrijere tijden, het huwelijk zoals wij dat 
kennen is een achterhaald instituut. Maar om nu al die minaressen te legaliseren, vermoedelijk zitten daar maar 
weinig mannen (en vrouwen) op te wachten, gezien de vele en verregaande consequenties. De ideale 
samenlevingsvorm bestaat volgens mij niet, en zal ook per persoon verschillen, nog los bezien van al dan niet 
gewenste ontwikkelingen. Maar als mensen een polygaam huwelijk willen, so what. Een zakelijke 
overeenkomst zou toereikend moeten zijn voor de financiele consequenties, en voor de rest moet ieder lekker 
doen waar hij / zij zich het beste bij voelt, al dan niet gelegaliseerd.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 augustus 2008, 18:02 uur
75-Markovic. Leuk gevonden, maar er zijn zeker zoveel tegenargumenten te bedenken. Niemand stapt 
namelijk bewust het huwelijk in. Als ik een bedrijf op een dergelijke wijze zou opstarten, dan zat het 
faillisement er al in besloten. Huwelijken bij pakweg tusen de 25 en 35 jaar worden aangegaan zonder 
noemenswaardige ervaring en inzicht. Ervaring met en inzicht in elkaar bedoel ik dus. Intellectueel, spiritueel, 
seksueel, emotioneel en sociaal volledig onbekend met (en doorgaans verschillend van) elkaar storten twee 
mensen zich in het diepste diepe, en dienen het daar vervolgens vijftig jaar met elkaar uit te zingen. Wie zou 
daar zijn geld op willen zetten, de jackpot in de Staatsloterij biedt aanzienlijk meer kans op succes. Ze storten 
zich op elkaar en vervolgens op kinderen, die al even onnadenkend op de wereld worden geplant. Alleen al 
binnen dat licht bezien zijn alle relatievormen geoorloofd, en is experimenteren zelfs aan te bevelen. Wellicht 
komt het ideale model daar ooit uit rollen, in ieder geval idealer dan de gangbare modellen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 23 augustus 2008, 12:33 uur
89 Markovic— Als de keuze rationeel zou zijn, waar komt dan 1/3 echtscheidingen vandaan, naast al die 
huwelijken die zich voort blijven slepen dankzij kinderen en/of financiele consequenties, en/of sleur, en/of 
angst voor het onbekende / de toekomst etc., en dan laat ik de (in)directe vreemdgangers nog buiten 
beschouwing. Trouw in de juiste betekenis van het woord geldt (op tijd van duur) misschien nog voor 10%, 
maar veel meer zal het niet zijn, dus waarom zou je daar normen aan ontlenen. Mijn visie is daarbij niet van 
belang, de praktijk levert het bewijs. Ik idealiseer het niet, maar signaleer enkel. Edoch, vanaf onze geboorte 
krijgen we niet meer verbintenissen voorgeschoteld dan een monogaam huwelijk, dus die dans ontspringen 
was er nauwelijks bij. Onder Stalin was communisme ook het hoogst haalbare, maar daar wordt inmiddels 
anders over gedacht… Ik ben het met 88 Pieter Schulz eens, als de mogelijkheid zich aandient blijkt uit de 
invulling de behoefte wel. Maar dat is nog altijd beter dan andere mogelijkheden aan de ketting te leggen. 
Leven is bewegen, en nergens staat geschreven dat een (kunstmatig in het leven geroepen)instituut als het 
huwelijk niet aan beweging onderhevig mag of kan zijn. De dagelijkse praktijk bewijst anders, en daar moeten 
de huwelijksmoralisten het maar mee doen, als laatste der mohicanen. Overigens ben ik met P. Schulz van 
mening dat je van meerdere partners kan houden, de vaten der liefde kennen een uiteenlopende inhoud. Veel 
tweede huwelijken gedijen uitstekend, mogelijk omdat de fouten (w.o. gebrekkige handleiding) uit het eerste 
worden vermeden. En een minnares (m/v) betekent vaak een welkome aanvulling (surplus, compensatie) om 
een bestaande relatie draaglijk te houden, of te verbeteren zelfs.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 25 augustus 2008, 17:49 uur
Misschien moeten we voor sport terug naar de basis, dan stelt het nog iets van eigen kunnen voor. De 
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balsporten benaderen dit nog het meest. De rest moet het kennelijk hebben van adembenemende pakken in 
schreeuwende kleuren, klapschaatsen, doping etc, dus daar kan ook nog wel een psycholoog bij, om de 
volslagen gekte te accentueren. Ik ben benieuwd wanneer net als bij curling de eerste bezems op de wielerbaan 
verschijnen… Hoe idioot moet je eigenlijk zijn om eenhonderdste seconde sneller als overwinning te 
beschouwen? Het ergste van alles is dat we dit normaal zijn gaan vinden, wat alles zegt over de 
’sport’liefhebbers, en over de tijdgeest.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 25 augustus 2008, 17:38 uur
Die vraag kan niet vooraf gesteld worden, maar enkel achteraf, want zelfs veronderstelde dreamteams dienen 
zich eerst te bewijzen. En dan nog is maar de vraag voor wie de dreams al dan niet zijn uitgekomen. Hopelijk 
is het trouwens geen dreamteam, want verreweg de meeste dreams zijn bedrog…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 26 augustus 2008, 21:07 uur
Langdurige leegstand kan in een overvol landje als Nederland als sociaal worden beschouwd, en als een van 
de vele uitwassen van het kapitalisme. Ik ben dus voor de kraakbeweging, waarbij het niet uitmaakt of ze uit 
Roemenie of uit Domburg komen. Het geeft geen pas dit landje vol te metselen met ongebruikte kantoren en 
huizen, enkel uit speculatieve overwegingen. We dienen uiterst zorgzaam met het ons resterende groen om te 
gaan, en dus eerst te vullen wat leeg is. Zolang de krakers een in verhouding staande huur betalen, heb ik er 
geen enkele moeite mee, want dat mes snijdt aan meer kanten.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 26 augustus 2008, 21:08 uur
’sociaal’ moet natuurlijk zijn ‘asociaal’, excusez.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 27 augustus 2008, 17:41 uur
89-Paul—Dat zie je dan niet helemaal goed, want leegstand vanuit speculatieve overwegingen komt vaker 
voor dan je denkt. Een voorbeeld ervan speelt zich in mijn wijk af. De eigenaar van een grote, karakteristieke 
(leegstaande) villa wilde de woning aan een projektontwikkelaar verkopen, die het wilde slopen om er een 
appartementengebouw voor in de plaats te zetten. Daar stak de monumentencie van de gemeente terecht een 
stokje voor, en inmiddels staat het pand al zo’n drie jaar te verkrotten, bezet door de anti-kraakbeweging. Wel 
kon de eigenaar het perceel omringende grond splitsen en in zes delen verkopen, met een opbrengst van ruim 
drie miljoen. Huis + resterende grond stonden tot voor kort voor 2,2 miljoen te koop. Een veel te hoog bedrag 
voor de staat waarin de woning inmiddels verkeert, dus geen koper te vinden, behoudens de 
projektontwikkelaar natuurlijk. Beiden wachten nu hun tijd af, tot de gemeente wellicht een keer overstag gaat. 
Dan gaat een unieke villa tegen de vlakte, om plaats te maken voor doorgaans spuuglelijke nieuwbouw. Zo 
werkt dat dus.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 29 augustus 2008, 21:28 uur
Je moet het natuurlijk wel in de tijdgeest plaatsen. Het activisme van de jaren zestig / zeventig gold voor de 
situatie van toen, en daar dient de beoordeling van nu op aangepast. Dat het kritisch vermogen in de loop ter 
tijd sterk is afgenomen leidt tot de veroordelingen van nu, en zegt dus alles over de huidige tijdgeest.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 29 augustus 2008, 20:03 uur
Ja, ons land gaat wel degelijk gebukt onder de terreur van middelmaat, maar omdat het kritisch vermogen daar 
eveneens in alle hevigheid onder lijdt, vindt herkenning zelden plaats. Middelmaat in onderwijs en 
(gezondheids)zorg bijvoorbeeld, we nemen met steeds minder genoegen, dat komt het maaiveldoverzicht ten 
goede. En wee degene die opstaat om die middelmaat aan de kaak te stellen…
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Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 2 september 2008, 16:54 uur
Hoeveel doden zouden opwekken en verbruik van fossiele brandstoffen hebben opgeleverd, direct en indirect, 
en in relatief korte tijd? Ik vrees dat daar heel wat kerncentrales voor mogen ontploffen. Als we kiezen voor 
(nog) meer mensen, kiezen we en passent voor (nog) meer energie. Inmiddels is het einde in zicht van olie en 
gas, en heeft steenkool evenmin het eeuwige leven. De bodem wordt in rap tempo leeggeroofd, met een 
vervuiling die zijn weerga niet kent. En dat niet alleen, want luchtvervuiling zou wel eens aan de basis kunnen 
staan van diverse vormen van kanker. Dat alles vinden we normaal, om vervolgens te schrikken van 
kernenergie, de schoonste energie aller tijden. Hoeveel kenrncentrales zijn de laatste tien jaar ontploft, met 
hoeveel doden? Zet dat eens af tegen de gevolgen van de ons vertrouwde energiewinning en -verbruik. Met de 
sterk groeiende economieen van China en India, en vervolgens andere delen van de wereld -naast een sterk 
toenemende wereldbevolking- zullen we nog sneller tegen de grenzen aanlopen, geheel voorspelbaar. Zolang 
zon, water en wind geen alternatief bieden zullen we het met kernenergie moeten doen. Of met een 
wereldbevolkingsbeleid gericht op afname, want in die aantallen zit de kern van verreweg de meeste 
problemen waar we ons voor gesteld zien.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 september 2008, 18:03 uur
De CO2-uitstoot over de afgelopen honderd jaar, waar kwam die ook weer vandaan? De poolkappen smelten, 
de zeespiegel stijgt, de aarde warmt op, woestijnvorming vindt plaats, natuurrampen liggen in het verschiet. 
Let wel, het gaat allemaal nog veel sneller dan aangenomen werd, een groot deel van de mensheid ondervindt 
er in toenemende mate gevolgen van. Het resultaat van pakweg honderd jaar menselijke inbreng, want daar 
zijn de meeste semi-geleerden het wel over eens. En ons nu druk maken over kernenergie met bijkomend 
afval? Doet me denken aan het verwijderen van doosje lucifers uit een brandend huis. En laten we nu eens 
eerlijk zijn, geen soort op Aarde incl. de Aarde zelf hoeft er rouwig om te zijn als het gros van de mensheid 
door kernoorlogen dan wel ontploffende / lekkende centrales wordt weggevaagd, het fokt immers weer snel 
genoeg aan. Er zijn dus meer overwegingen die kernenergie tot een must maken.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 4 september 2008, 22:01 uur
Nee, maar een atheistische feestdag zou van harte welkom zijn, en ook recht doen aan de aantallen. Verder zou 
ik graag de oprichting zien van hetero-, homo-, travo- en hermafro-feestdagen, alsmede suikervrije feestdagen 
t.b.v. zowel fysieke als geestelijke gezondheid. Verder graag een hoofddoekloze neukfeestdag, een 
kinderafslagdag, en natuurlijk een herdenkingsdag om het verdwijnen van zowel PvdA als CDA alsmede 
verdere belangengroeperingen uit te politiek te vieren.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 september 2008, 14:42 uur
Te absurd voor woorden, die aanvallen op hulpverleners. Een verschijnsel van de laatste jaren, waarmee de 
verloedering in de pas loopt. Maar het wordt nu toch wel echt tijd de veroorzakers krachtig aan te pakken. Zo 
moeilijk is dat niet, want doorgaans Marokkanen, en beslist niet incidenteel. Overal zitten groepen van die 
onaangepaste, criminele wilden de zaak te verzieken, of het nu Ede, Gouda, Venlo of Opsporing Gezocht 
betreft, ze springen er altijd in negatieve zin uit. Eenmaal veroordelen, en bij een volgende veroordeling het 
land uit zetten zonder recht op terugkeer, want de grenzen zijn door die groep al te lang en te vaak 
overschreden. Dan mogen ze dus definitief de grens over, dubbele nationaliteiten hebben zo hun voordelen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 september 2008, 17:24 uur
23-Joop Schouten—Een relatief kleine groep? Die kreet doet me wel erg aan het vertrouwde bagatelliseren en 
pamperen denken, maar staat haaks op de realiteit. De NRC wijdde in 1989 al een groot artikel aan de 
onhandelbaarheid van Marokkaanse jongeren. “Drieëndertig procent van alle Marokkaanse jongens heeft 
geregistreerd politiecontact. Bijna de helft is recidivist en pleegt meer en ernstiger delicten dan jongeren uit 
andere etnische groepen. Niemand durft op te treden, want iedereen is doodsbenauwd om van discriminatie te 
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worden beschuldigd”. Let wel, bijna 20 jaar geleden, en daarna is het slechts toegenomen, overal in het land. 
De huidige cijfers ken ik nog niet, maar als ik in een programma als Opsporing Verzocht ca 75% 
Marokkaanse daders signaleer, dan verschillen de landelijke cijfers daar maar weinig van. Dat een ‘relatief 
kleine groep’ noemen doet de praktijk geen recht, en hun slachtoffers al helemaal niet.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 september 2008, 22:00 uur
My god (of bij nader inzien toch maar liever niet), ik vraag me inmiddels af wat de NRC met dit soort 
‘discussies’ beoogt, anders dan het ventileren van lucht. Is het om een gemiddeld i.q. van 80 bevestigd te zien, 
of houden ze daar wedstrijden in aantallen reacties (vandaag een ‘Wilders’, ik zet een krat op 400). Het is 
werkelijk ongelooflijk hoe mensen langs elkaar heen zwammen, en vooral degenen die overal op wensen te 
reageren. Met diepgaande beschouwingen, op notendopniveau. Ooit was er nog intelligent leven te bespeuren 
binnen de kolommen van NRC, waar is dat gebleven?

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 september 2008, 16:42 uur
204-P.Proleetzoon–In een toenemende kenniseconomie ligt het accent op automatisering, en niet (meer) op het 
simpele handwerk. En juist dat werk werd met name verricht door de eerste generatie Marrokanen en Turken. 
Over de Turken maak ik me minder zorgen, maar over een grote, en nog steeds toenemende groep 
Marokkanen wel. De combinatie religie / cultuur staat hun ontwikkeling in de weg, waardoor ze zichzelf op 
enorme achterstand zetten. De schooluitval is gigantisch, de criminaliteit eveneens. En dat terwijl ze dus wel 
alle mogelijkheden hebben en krijgen om in de pas te lopen, net als de grootste groep allochtonen gewend is te 
doen. Het arbeidsreservoir uit die groep wordt overbodig, met hun beperkte (en op dat peil gehouden) kennis 
kunnen ze hier straks niet meer terecht, en hebben dus hun lot in eigen hand. De vraag is of ze uberhaupt in 
staat zijn tot beter, gelet op de lage opleidingen en hoge schooluitval. Ik denk dat ons land er beter aan doet 
deze mensen met (financiele) begeleiding retour Marokko te zenden, om in een hen wel passend klimaat te 
leven. Voor de kenniseconomie kunnen we beter in de Indiase vijver vissen, het Marokkaanse handwerk 
behoort tot het verleden. En laten we er vooral geen misverstand over bestaan: die ‘vijandschap’ hebben ze 
voor het leeuwendeel aan zichzelf te danken.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 september 2008, 21:30 uur
Niet de Oekraine, want die is al lang ingekapseld door de USA, Navo en Europa, dus formalisering van het 
EU-lidmaatschap is niet meer dan een kwestie van tijd. Beter lijkt me het om Rusland zicht te geven op 
lidmaatschap, en uitgesproken dom is de benadering van dat land tot heden, zo zal dezelfde tijd leren.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 september 2008, 21:02 uur
Respect hebben voor de normen en waarden van de samenleving resp. rechtsstaat waarin je verkeert, daar 
draait het allemaal om. Die relifundi is zo arrogant daar niet aan toe te willen geven, door zijn sprookjesallah 
de dienst te laten uitmaken. Dat moet hij ook accepteren dat Wilders misschien eens de dienst uitmaakt, want 
allah’s wil. En als vervolgens Wilders hem het land uitgooit, dan is dat tevens allah’s wil, en profiteren wij 
eindelijk ook eens van de b.v. allah, waar die tot nu toe enkel ellende oplevert.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 september 2008, 14:16 uur
84—Henk Mommaas Ik reken u deze beledigingen en verder gespuide nonsens maar niet aan, want u reageert 
precies als de zo door u geadoreerde moslims. Blijf gerust pappen en nathouden, ooit zal best wel eens enig 
realiteitsbesef doordringen. En tot die tijd vooral blijven schelden en vloeken op meningen die u niet van pas 
komen, allah zal u dankbaar zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 september 2008, 20:57 uur
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Gloria 133— Oh, wilde hij aantonen dat we allemaal gelijk zijn… Die versie kende ik nog niet, en hij 
evenmin, want schudt bijvoorbeeld vrouwen geen hand, dus jou ook niet. Dat komt omdat hij je niet als 
gelijke ziet. En daar ben jij het dus mee eens, het kan verkeren. Misschien is het beter om iets minder naief te 
zijn, en niet direct dat blablablawoord ‘discriminatie’ te hanteren, want dat mannetje wilde enkel provoceren, 
om op den duur zijn gelijk binnen te hengelen, want die soort weet donderd goed dat druppels stenen 
uithollen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 september 2008, 21:37 uur
Een fundamentalist die gelijkheid zegt voor te staan, dat lijkt me een contradictie. Maar okee, hij verdient het 
voordeel van de twijfel, dus…ga ik ervan uit dat hij vandaag nog ageert tegen hoofddoekjes en burka’s (hij 
draagt ze immers zelf ook niet, en verreweg de meeste vrouwen in Nederland evenmin, nog wel), want man 
en vrouw zijn binnen zijn visie gelijk. Verder omarmt hij met liefde homo’s, joden, christenen en atheisten, 
want gelijk. Of bedoelt hij misschien: gelijk…van drie hoog naar beneden kwakken?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 september 2008, 17:48 uur
189-Henk Mommaas—Wat een kletskoek toch weer!Opstaan in een rechtbank is geen must, maar een ritueel, 
gebaseerd op respect, ook al is dat begrip behoorlijk ontmanteld. Het is net zo’n ritueel als schoenen uitdoen 
in de moskee, dus misschien dringt het nu tot je door. En burgers weten inmiddels wel dat overheden het met 
integriteit (en nog veel meer) niet zo nauw nemen, maar dat doet niets af aan bestaande rituelen. We hoeven 
hier niet te buigen voor en niet naar Mekka, probeer dat nu eens te begrijpen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 september 2008, 20:09 uur
192-Joop Remme—Ik ben het in zoverre met je eens, dat het historisch is bepaald, en getuigt van respect voor 
de rechtsgang / -bank, maar dan wel als gewoonteregel, zonder dwangmatig karakter. En inderdaad geeft hij 
daarmee een negatief signaal af, maar ik vermoed bij dit soort figuren een dubbele agenda, want door 
permanent te provoceren / obstructie te plegen tracht hij een norm te doen ontstaan, en juist daar schuilt het 
gevaar. Vandaag is het de rechtbank, morgen weigeren handen te schudden, overmorgen een selectieve 
behandeling in het ziekenhuis, de dag erna protesteren tegen kunstuitingen vervolgens zijn blote kuiten 
ongewenst etc.etc. En aldus worden onze moeizaam opgebouwde vrijheden stelselmatig ondermijnd, dat 
hebben die relifanaten goed in de gaten, want vele druppels hollen uit. En daarmee spelen ze Wilders in de 
kaart, want een nog steeds groeiende groep Nederlanders is dat gedrag meer dan beu.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 september 2008, 22:05 uur
197-Gloria—Doe die hoofddoek eens af, dat verruimt het blikveld. Vanuit jouw almachtige visie en gelijk 
(door wie ingegeven eigenlijk?) beschuldig je iemand van een onzuivere reactie en een anti-moslimopvatting. 
Dit gaat me echt te ver, want nergens in betreffend betoog te bekennen. Wat je er wel mee verduidelijkt is dat 
je overtuigd moslima bent, dus niet in staat tot zelfreflectie en -kritiek, alsmede een Bush-gedachtegang, want 
wie niet voor mij (resp. de islam) is, is tegen me. Je verdedigt je voorbeeld Enait met zijn (en jouw) op 
werkelijk niets gebaseerd idee van gelijkheid, want jij en hij weten donders goed dat in jullie religie gelijkheid 
ver te zoeken is, vooral die tussen man en vrouw / anderdenkenden en andersdoenden bijvoorbeeld. Voor 
zand in ogen strooien moet je toch echt meer in je mars hebben.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 13 september 2008, 12:39 uur
200/203-Gloria—Veel kretologie, maar een reactie op mijn visie over die voorgestane gelijkheid van Eniat 
ontbreekt. Wildersachtige opruitaal? Tja, geef je voorkeuren alsmede onvermogen te zien wat er speelt maar 
een naam. Toch zie ik je nergens mijn visie onderuithalen, dus kennelijk ontbreken de argumenten daarvoor. 
Je adoratie voor Eniat deel ik dus niet, en de truc van balletjes terugspelen is me bekend, maar dan moet je wel 
de juiste richting aanhouden. Dat jouw hoofddoek een nonnenkap betreft doet aan de engte van je blik niets af. 
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En ja, ik ben overtuigd atheist, weggevlogen uit een RK-nest. Overigens heb ik voor naastenliefde geen lessen 
van Jezus nodig, noch ge- en verboden van monotheistische afgoden, waar humaniteit tot meer onderling 
begrip en minder bloedvergieten leidt. Nederland was grotendeels ontkerkelijkt, door zich na veel 
inspanningen van die ketenen te hebben bevrijd. De islam heeft teruggebracht waar wij in volle overtuiging 
afscheid van hadden genomen. Die in relatief korte tijd ontstane kanteling brengt nu eenmaal niet veel begrip 
en waardering met zich mee, want als levensbeschouwing niet de onze, terwijl het juist wel zijn invloed wil 
doen gelden. Wilders is niet meer dan een reactie op wat als ongewenst wordt beschouwd. Niet ongewenst als 
religie, maar wel ongewenst vanwege de vele uitwassen. Uitwassen die zich hier niet voordoen bij 
boeddhisten, atheisten, hindoes, christenen en wat er verder allemaal aan religies,sekten en overtuigingen leeft, 
maar wel bij de islam, wereldwijd zelfs. Kennelijk trekt die religie veel menselijk puin aan, of scheidt het juist 
af. Dat hoeft niet aan de religie zelf te liggen, want vele interpretaties zijn mogelijk, doorgaans. Echter, de 
wijze waarop de islam door vele aanhangers wordt geinterpreteerd doet vermoeden dat er nog heel wat aan de 
koran gesleuteld moet worden om hem vreedzaam en vredelievend te laten zijn, zonder mazen in dat net. Als 
religies als wapen (kunnen) worden gebruikt is er iets goed mis mee. En ja, het Amerikaanse 
christenfundamentalisme verschilt in de kern niet van dat van de islam, terwijl de wereld beide kan missen als 
de ergste kiespijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 13 september 2008, 14:27 uur
En als we toch lekker bezig zijn… Mensen hebben nu eenmaal goden en helden nodig, want zijn zelf te nietig 
en te geestelijk beperkt / gehandicapt om te kunnen overzien en begrijpen, voor zover er al gezien en begrepen 
kan worden. Een Papoeastam met medicijnman en spijkerschriftkundige is al toereikend om een religie met 
een miljard aanhangers te garanderen, waarbij er natuurlijk wel stevig voortgeplant moet worden, maar dat is 
de soort toevertrouwd. Vervolgens staan er wel wat spijkerschriftgeleerden op met gevoel voor fictie, en zie: a 
star is born! Wat resteert is de vervolmaking van en uit het niets, en ook daar zijn we grootmeesters in. We 
hangen er tenslotte reeksen symbolen en rituelen aan op (tegenwoordig Marketing geheten), want de zintuigen 
willen ook wat. Als gevolg daarvan ontstonden twee groepen: zij die voor zich laten denken, en de 
zelfdenkers. Respectievelijk gelovigen die al millennia lang vasthouden aan zowel fictie als spijkerschrift, en 
atheïsten die kiezen voor het weten van nu en de pc. Zouden we in datzelfde nu de fictie van toen lanceren, 
dan worden we weggehoond of platgespoten, zonder kans op een toekomst met miljarden volgelingen. 
Ziedaar de ontstaansgeschiedenis van religies in een notendop. Dat een paar miljard mensen zich daar ook 
tegen beter weten in nog steeds aan vastklampen zegt veel zo niet alles over de beperkingen van ons brein, en 
de angst om huis en haard te verlaten. Ook al bestaat het huis uit plexiglas en blijkt de haard niet aangesloten 
op een gasleiding. Gelukkig is daar nog Frans Bauer. Het wachten is op iemand die de contouren van een 
heilige in zijn gelaat (en stem, en loopje, en kleding, en relaties etc.etc.) ontdekt, daar enkele bibliotheken mee 
weet te vullen (echt, het kan), feestdagen en bijpassende kostuums alsmede op zijn postuur toegespitste 
rondedansjes in het leven roept, en we kunnen weer duizenden jaren vooruit, in rust en vrede. Tot het moment 
natuurlijk dat iemand vindt dat zijn gelaatsuitdrukking juist een duivelse grijns is, bedoeld om hen te straffen 
die zijn muziek niet meer kunnen of willen aanhoren… Begrijp je het een beetje, Gloria…

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 14 september 2008, 15:59 uur
216-Peter—Bij elkaar ‘verzonnen onzin, inderdaad een juiste samenvatting van religies. Verwijten wat ik zelf 
doe? Die kreet lijkt me uit de sociale maffia afkomstig, als een van de vele loze kreten uit die sector. Tenslotte: 
voor eigen gedachtegoed (in)direct uitventen moet je toch echt bij Enait c.s. zijn, maar die zijn kennelijk 
untouchable, ook voor de linksmensch.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 september 2008, 10:57 uur

220 Peter— Er moet er toch een zijn die dat doet 

Willem Nijmegen zegt: 
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vrijdag 10 oktober 2008, 21:18 uur
221 Gloria, excuses voor mijn late reactie, maar ik verbleef drie weken elders.
Niet jaarlijk, maandelijks of wekelijks, maar dagelijks worden we in dit land geconfronteerd met Marokkaanse 
probleemgroepen, van overlast tot criminaliteit, van onaangepast gedrag tot mishandeling. Dat neem ik bij 
geen enkele andere groep allochtonen waar, enkel en alleen bij Marokkanen. Ook Somaliers en Antillianen -
bepaald niet toonbeelden van geslaagde integratie- steken daar nog gunstig bij af. U steekt u kop daarbij in het 
zand, ik registreer slechts. Vanavond in Netwerk: twee lesbische vrouwen in Utrecht hun huis uit gepest 
door…u raadt het niet, maar ik wel, dus Marokkanen. Die dagelijkse berichten komen overal uit het land, en 
gelden een steeds grotere groep. Een groep die het voor de overige, wel aangepaste allochtonen (waaronder 
goddank nog steeds een meerderheid goed geintegreerde Marokkanen, hoewel die zich ten onrechte nog 
steeds muisstil houden) inmiddels al danig heeft verpest, een groep die de belastingbetaler (zelf vallen ze daar 
doorgaans niet onder) kapitalen kost, een groep die massa’s slachtoffers genereert, waar mensen als u 
kennelijk geen enkele boodschap aan hebben. Wordt eens wakker, zou ik zeggen, en klaag niet de 
boodschappers aan, maar de feitelijke veroorzakers.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 september 2008, 18:17 uur
Stompzinnige adoratie, kritiekloos koppen kijken, lucht blazen, op een kleuterschool gaan de vijfjarige kiezers 
voor speelgoed doordachter tewerk.
Amerikaanse verkiezingen die Europese leegte vullen? Ik kom zowel in Amerika als ons land vooral (verbale) 
leegte tegen, maar leegte is inderdaad met leegte te vullen, dus het zou best wel eens kunnen. Maar kiezers 
krijgen wat ze verdienen, ook al zit er niets in die beurs.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 6 oktober 2008, 18:05 uur
Beurzen lopen altijd op een crisis vooruit, dus we hebben enige reden tot ongerustheid. Hoewel, de 
geschiedenis leert dat het ’slechts’ golfbewegingen betreft, en daarbij hoeven we steeds minder in te leveren. 
Triljarden zingen de wereld rond, en niemand die er grip of kijk op heeft, dus onbeheersbaar En ja, soms gaat 
het mis, zoals nu, en schrikken we even wakker. Om snel daarna weer door te slapen, want alle crises ten spijt 
is het er na de industrialisering steeds beter op geworden, generatie op generatie. Het is een natuurverschijnsel 
zonder gevolgen, anders dan kortdurend, en met beperkte impact. Ik vrees al die gelijkhebberige goden in de 
wereld meer dan een kredietcrisis.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 8 oktober 2008, 20:51 uur
Journalistiek hoort feiten te registreren, en feit is dat een grote groep Marokkaanse jongeren voor tal van 
problemen zorg, van sterk afwijkend gedrag via overlast tot criminaliteit. Dat is geen verschijnsel van de 
afgelopen jaren, maar speelt zich al decennia af, zij het tot voor kort standaard met de mantel der liefde 
afgedekt of in de doofpot gestopt, met vooral dank aan links. Over hun slachtoffers heeft nog nooit iemand 
zich bekommerd, maar het is wel de groep die alle rechten heeft, zij het tot voor kort zonder stem. Eindelijk is 
die doorrottende beerput nu geopend, en dat hebben we vooral aan Wilders te danken, wat je van die man ook 
mag denken. De problemen van Gouda (wie kan zich de jarenlange Marokkaanse terreur in treinen en op het 
station aldaar nog herinneren?) spelen zich overal in het land af, en hier in Nijmegen wordt de politiek nu 
eindelijk eveneens wakker, met een straatverbod voor die groep schoften, al is het tijdelijk. Intriest dat 
buitenwereldse figuren als Hirsch Ballin nog steeds niet (kunnen, willen of durven) beseffen wat er feitelijk 
aan de hand is, want juist door die houding houden ze de problemen in stand. Overigens ligt de oplossing 
voor de hand, en is snel uit te voeren: dat schorem na 1 waarschuwing het land uitzetten, zonder recht op 
terugkeer. Paar voorbeelden in enkele steden, en het probleem ‘Marokkaans tuig’ behoort razendsnel tot het 
verleden. Bijkomend voordeel: het vermeende ‘allochtonenprobleem’ wordt erdoor en passent opgelost. Nog 
wat voordelen: de vele slachtoffers krijgen eindelijk waar ze recht op hebben, en de regering bespaart 
honderden miljoenen, die beter kunnen besteed. Enig nadeel: de sociale maffia moet werk inleveren, maar die 
kunnen weer elders geplaatst, in echte banen.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 8 oktober 2008, 21:04 uur
Beste Frank Lenssen (47), je slaat de plank helemaal mis. We praten hier namelijk over een al lang bestaand, 
structureel probleem, veroorzaakt door een grote groep mensen met dezelfde cultureel / religieuze achtergrond, 
en niet over incidentele overlast door enkelen. Dat te benoemen draagt bij tot de oplossing, want zowel hun 
cultuur als religie staan mede aan de basis van die problemen. Overigens ben ik geen rechts revanchist, maar 
ben al die doofpotten en dat per definitie linkse gezwachtel (enkel goed voor arbeidsplaatsen, dat wel) in dit 
land meer dan zat. En last but not least kom ik op voor de rechten van hun slachtoffers, een vergeten groep. Je 
verdere vergelijkingen gaan allemaal mank, en rieken sterk naar het vertrouwde pappen en nathouden. 
Lonsdalejongeren en nazikneuzen vormen geen factor van betekenis, en richten nog minder dan een fractie 
van de schade aan waar betreffende groep Marokkanen het patent op heeft, overal in het land. De grote 
zwendel die al die jaren heeft plaatsgevonden, is die van de sociale maffia, met oog op hun eigen 
werkgelegenheid. Die zwendel speelt zich al af sinds de jaren zestig, en heeft voor geen enkele partij anders 
dan zichzelf vruchten opgeleverd.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 10 oktober 2008, 21:03 uur
Vanavond op Netwerk gezien: in Utrecht twee lesbische vrouwen hun huis uit gepest door…inderdaad 
Marokkanen. Wie anders, zou ik bijna zeggen.
Bagatelliserende Eddy 57, je bent slecht geinformeerd of wilt de realiteit niet onder ogen zien, naar goed 
polderlands gebruik. Een vriendje van me studeerde psychologie in de jaren tachtig, en liep daarvoor stage bij 
Slachtofferhulp. Toen al was bekend dat de daders voor ca. 80% van allochtone afkomst waren, met een 
overduidelijk accent op Marokkanen. Dat mocht absoluut niet naar buiten worden gebracht, links Nederland 
hanteerde liever de doofpot, zoals nog steeds het geval is. Het huidige aandeel in criminaliteit, overlast, 
vandalisme, ontsporing etc. wijkt daar nauwelijks vanaf, en waar dat wel het geval is wordt selectief 
geregistreerd, zo is me uit zeer betrouwbare bron bekend geworden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 oktober 2008, 21:55 uur
In ieder geval wil ik de heren Starink, Lenssen en Paulose.P welgemeend prijzen voor hun pseudo-
wetenschappelijke schuifdeurenact in dezen. Goed voor een bulderende lach, dus met dat talent is niets mis. 
Veel blijven oefenen, zou ik zeggen, en Comedy Factor ligt binnen handbereik.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 oktober 2008, 20:59 uur
Het schap van weten reikt niet verder dan ooghoogte en neuslengte, en we zijn onvermogend de 
consequenties van dat ‘weten’ te overzien. Ik hou het daarom op aaname- of veronderstelschap’ dat doet de 
realiteit meer eer aan. Verder worden we vooral gestuurd door emoties, en om dat te ontkennen hebben we de 
ratio in het leven geroepen, hoewel dat aan die emoties nog nooit iets heeft afgedaan. Rede is het recht van de 
sterkste, en daarom inwisselbaar, per definitie. Ik hou het bij mijn onderbuikgevoel, net als u, alle 
woordenbrei ten spijt.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 oktober 2008, 22:09 uur
111-Frank Lenssen—Laat ik met de rede beginnen. Die kan nooit verder reiken dan het immer begrensde 
zicht van de redenaar, dus altijd inwisselbaar. De kracht van die rede tekent de zwakheid van de ontvangers. 
Als ik met een i.q. van 160 voor een zaal 120-ers ga staan pak ik ze in, wat niets zegt over de waarde / 
geldigheid van mijn argumenten. Ik zie gewoon meer openingen / oplossingen, dus altijd goed om te 
overtuigen. Ogenschijnlijk, want altijd weer te overtreffen, zoals ook de evolutie leert (voor zover daar sprake 
van is / kan zijn). Ook een figuur als Ratelband bijvoorbeeld staat voor die rede, met zalen vol ademloos 
toehorend publiek, geveld door lucht en wat al bekend was, maar kennelijk niet als zodanig werd onderkend. 
In het land der blinden zijn de Ratelbanden koning etc. Rede verwerven door studie / kennis? Ik kom nergens 
zoveel tunnelvisies tegen als bij academici, gevoed als die juist zijn door de keutels van dat veronderstelde 
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weten. En voor honderd mislukkingen staat een (accent) succes zo je weet, wat recht doet aan dat aanname- / 
veronderstelschap. Veel wetenschap berust op toeval, en veel weten leidt per definitie tot beter weten. 
Voorbeeld: volgens de huidige stand der wetenschap en praktijk wordt bij hernia de PTED (endoscopie) 
methode niet erkend. Zowel CVZ als de Ned. Orthop.Ver. verwerpen de methode, en hebben daar zelfs een 
26 pagina’s even dik als onzinnig rapport voor nodig. Hoeveel patienten nemen zoiets voor waarheid aan? 
Verreweg de meesten, want ze weten niet beter. Toch blijkt uit de praktijk dat juist de PTED methode mensen 
van die hernia af helpt, waar ze anders aan reeksen medische missers, jarenlange pijn of alternatieve circuits 
zijn overgeleverd. Helaas, de status quo dient gehandhaafd, de ‘huidige stand der wetenschap en praktijk’ 
houdt ontwikkelingen tegen, met in haar kielzog het CVZ. Hoezo rede? Het is weinig anders dan de rede van 
het getal, niet van de argumenten.
En natuurlijk heeft het schap van weten zaken voortgebracht als door jou genoemd, maar daar gingen wel 
aannames aan vooraf. Net zoals er aannames op volgen om tot verbeteringen te komen, omdat het absolute 
punt nooit zal worden bereikt. En het laat onverlet de grotere verbanden en consequenties, want staat slechts 
ten dienste aan een (accent) groep.
Ik stop nu, want de pc begint te haperen, dus mogelijk teveel tekst.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 8 oktober 2008, 18:12 uur
Gewoon volgens het profijtbeginsel werken, dus geen toestemming tot afstaan betekent tevens geen 
ontvangst. Ik vind het toch iets te makkelijk, en evenmin passend t.o.v. nabestaanden, om wel een orgaan te 
willen ontvangen, zonder eigen organen af te willen staan, alle religieuze e.a. overwegingen ten spijt. 
vergoeden kan nog altijd, in uiterste noodzaak.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 10 oktober 2008, 14:52 uur
Er is alles voor te zeggen om eindelijk eens bevolkingbeheer (in) te voeren, want dat de aantallen de spuigaten 
uitlopen behoeft -hopelijk- geen betoog. Maar ja, als taboe nr. 1 en beschouwd als een onvervreemdbaar recht 
van ouders zal het nog wel even duren voor men tot bezinning komt. De vraag die Elianne Meijer zich stelt is 
terecht, want overbevolking staat aan de basis van verreweg de meeste problemen, alsmede aan ge- en 
verboden, ons overvolle regeltjesland is daar een treffend voorbeeld van. Toch vreemd, dat waar we over alles 
en iedereen menen beheer te mogen voeren, onze eigen soort altijd buiten schot wordt gelaten. Dat feit alleen 
al tekent de onvolkomenheid van de soort, en de noodzaak tot ingrijpen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 oktober 2008, 21:26 uur
Dieren worden door ons beschouwd als massaprodukt, mensen als wereldwonderen. Die bijna zeven miljard 
wonderen -de goden zij geprezen- ontlenen hun bestaansrecht aan de exploitatie van de Aarde, alsmede alle 
andere vormen van leven. Incluis de eigen soort, en alleen al daardoor geketend van wieg tot graf. Maar houdt 
de mensheid op te bestaan, dan draait de Aarde rustig door, geen soort die door onze afwezigheid het loodje 
legt. We zijn dus gewoon overbodig, dus reden genoeg om niet tot zelfreflectie -laat staan ontmythologisering 
van de soort- over te gaan. Aan wonderen hoef je nu eenmaal niet te twijfelen, zo hebben religies ons bevolen. 
Doe je dat wel, dan stuit dat op veel weerstand, zoals ook uit deze ‘discussie’ blijkt. Een ‘discussie’ die geheel 
voorspelbaar bol staat van arrogantie. De arrogantie van wezens die zichzelf uniek en onvervangbaar achten, 
dus de wereld ligt aan hun voeten. Dat klopt, vernietigd en vervuild, en leeggeroofd als nooit tevoren. Door 
miljarden exemplaren, feitelijk monsters zonder waarde, anders dan door henzelf toegekend. Natuurlijk zijn de 
overpeizingen van Eliane Meijer uiterst zinnig, en alleszins waard om breder en dieper op door te gaan, maar 
dan wel binnen een daartoe geschikt forum, dus niet de NRC-borreltafel. Ik zou haar Mensa willen adviseren, 
het onderwerp is het waard.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 oktober 2008, 18:12 uur
Wat een baarlijke nonsens moeten we hier weer consumeren, van vraagstelling tot reacties. Het hokjesdenken 
viert hoogtij, en ook wie in geen enkel hokje past zal en moet geplaatst en geketend worden. Er staat ons nog 
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heel wat te wachten, dus ik doe maar vast enkele onthullingen. Rouvoet is het buitenechtelijke zaadje van Bin 
Laden, Donner onderhoudt een homo-relatie met Mugabe, Balkenende is het achterneefje van Calvijn en Bos 
is onder Mao geworpen, of aangeplant. Iedereen tevreden?!
Onderbuikgevoelens, inspelen op angst, borderline-stoornissen, extremisme, racisme…je zal maar politicus 
zijn in zo’n land, en met je nuchtere verstand misstanden aan de kaak willen stellen die al decennia doorrotten 
zonder dat tot noemenswaardige actie is overgegaan. ik begin zo langzamerhand wel te verlangen naar een 
dictatuur, anders dan de huidige dus. Voor een jaartje maar, om recht te zetten wat is scheefgegroeid, naar 
links of rechts. Het alternatief zou een president als Sarkozy zijn, dus een kerel met ballen, waar onze regenten 
voorzien zijn van marsmellows, maar dat is kennelijk ons lot.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 16 oktober 2008, 16:18 uur
Dat kan best wel eens kloppen, want de invloed van informatiestromen is vooral bij herhaling groter dan we 
zelf durven toegeven. En wat geschreven staat heet voor velen waar te zijn, dus wordt er vaak -al dan niet 
bewust- ook naar gehandeld. Meestal onbewust trouwens, de reclamejongens weten precies wat dat behelst. 
Wat die verslaglegging over de kredietcrisis betreft doet dat nog het meest denken aan een self fulfilling 
prophecy. De vermeend neerwaartse spiraal wordt erin gepompt, mensen hechten daar waarde aan en 
handelen er vervolgens zelf naar, waarmee de spiraal een feit is. Aan het onderscheidingsvermogen van 
burgers moeten we niet al teveel waarde hechten, hun mening is voor een niet gering deel maakbaar. Dat 
proces vangt al aan in de wieg, en wordt versterkt door scholing en praktijk. Dat moet ook wel, om ze in 
garelen te krijgen. Ze zijn dus makkelijk beinvloedbaar, reden genoeg voor de media om zich terughoudend op 
te stellen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 17 oktober 2008, 21:46 uur
De Graaf leverde zijn D’66-kroonjuweel razendsnel en zonder scrupules in om burgemeester van Nijmegen te 
worden, dus Aboutaleb valt niets te verwijten, die levert in ieder geval geen principes in. En ambitie valt hem 
ook al niet te verwijten, waar ambities nu eenmaal deel uitmaken van overheids- en bedrijfsleven, en zelfs in 
hoge mate gestimuleerd worden. En wie zou hem die baan ook mogen ontzeggen, in een land waar 
baanhoppers de dienst uitmaken, op wat verstofte ambtenaren na. Tenslotte: het is een uiterst bekwaam, 
intelligent en aimabel bestuurder en bruggenbouwer. Een realist met visie en daadkracht, die ik zeer hoog acht, 
en die meer te bieden heeft dan de meeste autochtone bestuurders in dit land. Ik gun hem die post dan ook van 
harte, hoewel ik hem liever als minister of minister-president aan de bak zag, want daar heeft hij eveneens alle 
kwaliteiten voor in huis. Aanzienlijk meer zelfs dan van de huidige kliek gezegd kan worden. Voor de goede 
orde: ik ben noch links, noch PvdA-er.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 21 oktober 2008, 17:07 uur
Degenen die tegen nationalisering van banken zijn moeten zich maar eens afvragen wie het huidige vangnet 
betaalt. In de USA was alleen al het idee van nationalisering not done, want riekend naar communisme. 
Dezelfde USA dus die nu banken nationaliseert, net als de vrije marktbelijders in polderland, want plots blijkt 
zelfregulering onmogelijk. Er is veel te zeggen voor een geleide economie, met aanzienlijk minder kans op 
uitwassen zoals deze zich de laatste decennia hebben voorgedaan. Maar laten we onszelf niets wijsmaken, de 
feitelijke veroorzakers houden zich in deze recessietijden stil, maar komen daarna weer uit de kast om op 
eenzelfde weg als voorheen verder te gaan. De Rijkman Groeninks en Nina Brinks zijn niet uit te roeien, dat is 
nu eenmaal inherent aan het systeem. Ze hebben in het verleden veel te veel macht en vertrouwen gekregen, en 
daar wordt ooit misbruik van gemaakt. Gentlemans agreements, Tabaksblat en verdere (ongeschreven) codes 
hebben nog nooit gewerkt, dat is nu weer eens zichtbaar geworden. Wel hebben we jarenlang het grote 
graaiwerk mogen aanschouwen, maar ingrijpen was er niet bij, die instrumenten bleven ver buiten ons 
handbereik. Ergeren mag wel, en van je afschreeuwen ook, discussiefora staan er bol van. Maar effectief 
wordt het pas als het hele systeem op de schop wordt genomen, bij voorkeur niet door de veroorzakers van de 
ellende, incluis het huidige regentenbestand.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 22 oktober 2008, 16:16 uur
Ooit was ik werknemer van dezelfde ING (toen NMB), maar hield het na 10 jaar voor gezien. Dat lag 
overigens niet aan de bank, maar aan mij, want toe aan ander leven. In die tijd (jaren zeventig) werd zwart geld 
met alle egards onthaald, om als boekje, spaarpapier of nummerrekening een verder leven te leiden. 
Bankmedewerkers waren er voor opgeleid om fiscus en FIOD te misleiden of buiten te deur te houden. 
Miljoenen per (bij)kantoor werden witgewassen of weggesluisd, kredieten werden met de benen op tafel 
verstrekt, directeuren waren kind aan huis bij ronselaars en in gokholen. Kortom, er werd door alles en 
iedereen gesnaaid en gegraaid bij het leven, met de banken in de hoofdrol. Tot Nieuwe Revu daar lucht van 
kreeg en een artikel aan wijdde, vervolgens bank Slavenburg als eerste omviel, en de overige banken zich 
haastten hun blazoen te zuiveren; zwart geld werd plots op straffe van ontslag in de ban gedaan. De omslag 
kwam dus uit de pers, dankzij de (toenmalige) onderzoeksjournalistiek van Nieuwe Revu.
We leven nu bijna veertig jaar verder. Banken storten zich nog steeds op de grootste risico’s, aan de top wordt 
nog steeds gegraaid als voorheen, en het zwarte geld heeft andere kanalen gezocht en gevonden. In die veertig 
jaar lijkt dus weinig geleerd en veranderd, helaas. Het is eigenlijk allemaal nog veel onoverzichtelijker en 
decadenter geworden, waar de top volkomen ten onrechte met miljoenen aan de haal gaat, en het onmondige 
voetvolk gigantisch is -en nog steeds wordt- uitgedund door reorganisaties. Inderdaad zijn ook de huidige 
uitwassen terug te voeren tot een controleprobleem. Dat probleem is kabinetten lang niet onderkend (of 
ontkend, of genegeerd), want men nam genoegen met ‘herenakkoorden’. Dat kan, alleen waren die ‘heren’ 
niet bij banken te bekennen, dus de akkoorden klonken per definitie vals. We moeten toch echt minder 
vertrouwen leren krijgen in macht, maar dat zal niet aan CDA-kabinetten zijn besteed.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 23 oktober 2008, 11:24 uur
138-Van Gijtenbeek—Waar staat geschreven dat een commissaris pro deo moet werken? Sterker nog, de 
meeste commissarissen van dergelijke bedrijven vervullen meerdere commissariaten, in gedeelde deeltijd, en 
tegen aanzienlijk hogere beloningen. Als De Waal voor een dergelijke (misschien zelfs fulltime) baan 90.000,- 
toucheert, en daarmee de vinger aan de pols houdt en excessen weet te voorkomen, dan is Bos met een koopje 
uit.
Overigens kom je in de politiek ten tijde van hun ambtsvervulling -van links tot rechts- zelden zakkenvullers 
tegen, dat is een groot misverstand. Wat je daar wel tegenkomt zijn de jagers naar macht en aanzien -eveneens 
van links tot rechts-, en dat smaakt nog altijd beter dan geld. Dat ze die macht onderling verdelen is een 
gegeven; de huidige regenten verschillen nauwelijks van de vroegere adel, zetelen in dezelfde paleizen en 
omringen zich met dezelfde horigen. Wij noemen dat democratie, ook al zo’n vergissing.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 23 oktober 2008, 17:17 uur
147-Van Gijtenbeek—Waarom zou iemand trouw moeten blijven aan een religie? Als premier voldeed Kok 
uitstekend, de PvdA heeft -denk ik- veel aan hem te danken. Of dat ook het volk geldt laat ik in het midden, ik 
ben daar nog niet uit. Enerzijds zorgde hij voor stabiliteit, anderzijds liet hij bijv. het Marokkanen- / 
Antillianenprobleem (we hebben geen allochtonenprobleem, met deze twee groepen houdt het zo’n beetje op) 
doorrotten, maar dat is een andere discussie. Kok komt van Nijenrode, Bos van Shell, dus dat beiden ooit 
weer die stap naar het bedrijfsleven maken hoeft niet te verbazen, het politieke leven is kort, maar uiterst 
krachtig. Ze hebben zich dienstbaar gesteld aan de samenleving (eufemisme voor machtsuitoefening), en 
stellen zich vervolgens dienstbaar aan het bedrijfsleven, dat ze met open armen verwelkomt. Niet vanwege 
hun kennis of inzicht, maar dankzij de vele relaties (op de hoogste niveaus) die ze in hun politieke loopbaan 
hebben vergaard. Dat mes snijdt dus aan twee kanten, en waar eerst de plakken macht ter consumptie werden 
afgesneden, volgen nu de p(l)akken met geld. Ik heb daar niet zo veel moeite mee (en ga ze zeker niet voor 
‘zelfverrijkers’ uitmaken), want Kok en Bos hebben zich in glazen kooien jarenlang beschikbaar gesteld als 
pispaal, dus hebben ook eens recht op een behoorlijk toilet, oftewel een plee met uitzicht. En voor die functies 
moet je nu eenmaal over capaciteiten beschikken die de meeste van ons niet hebben, noch willen hebben. 
Eigenlijk maak ik me iets drukker over balletjetrappers en -slaanders, die jaarlijks met miljoenen naar huis 
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gaan, maar dat schijnt iedereen normaal te vinden…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 24 oktober 2008, 18:08 uur
160-Gloria—Je schiet weer eens je doel voorbij door over Aboutaleb op te merken ”Allochtoonse politici die 
ingezet worden om hun eigen volk te kleineren zijn in mijn ogen verraders die op onze kosten de 
overheidshand vet ophouden! Dubieuze baantjesjagers!” Een even ongenuanceerde als onterechte typering 
van iemand die nog niet eens de kans heeft gekregen zich op die plek te bewijzen. Volgens mij denkt grote 
roerganger Jan daar zelfs genuanceerder over. Met Aboutaleb’s visie op en aanpak van Marokkaans gespuis 
is niets mis, en nog altijd stukken beter dan het grote gedogen ten koste van talloze slachtoffers, waar tot 
heden sprake van is. Met die (aanzienlijk grotere) groep voel je kennelijk geen compassie, want helaas niet 
Marokkaans. Wat resteert is jouw enige echte grote Gelijk, en wee degene die dat durft te betwijfelen. Aldus 
ben je geen haar beter dan al die andere zelfbenoemde goden die je zegt te bestrijden, waarvan acte.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 24 oktober 2008, 18:22 uur
147-Van Gijtenbeek—En met die laatste regels ben ik het weer niet eens, want de erfadel (ik heb er tussen 
verkeerd, dus enig recht van spreken) was even goed uit op macht en aanzien, en kon dat ook onbezoldigd 
doen, want doorgaans in bezit van voldoende eigen middelen. De erfadel kende zichzelf weliswaar een 
voorbeeldfunctie toe, maar handelde daar in praktijk even weinig naar als de regentenadel, al wisten ze dat 
beter te verdoezelen, dat wel…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 25 oktober 2008, 17:18 uur
181-Harrieke—Ik verklaar me absoluut niet solidair met (het kamp van) ene Gloria, die uitschreeuwt zich 
solidair met o.a. andersdenkenden te verklaren, maar dat moeten dan wel andersdenkenden zijn die in haar 
smalle, hobbelige straatje passen, want daar valt ene Van Gijtenbeek (naast vele, vele anderen die anders 
plegen te denken dan dezelfde Gloria) kennelijk niet onder. En die Gloria (trouw bijgestaan door o.m. Frank 
Lenssen) bestaat het om op uiterst lage, laffe wijze dezelfde Van Gijtenbeek in een andere discussie achter zijn 
rug om neer te halen. Dat zijn we vaker tegengekomen: fascisme (in Gloria’s geval een variant van het 
stalinisme) dat zich optuigt als anti-fascisme. Dus nee, ik verklaar me toch maar niet solidair met totalitaire 
overtuigingen die er stasi-praktijken op nahouden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 oktober 2008, 20:56 uur
196- Frank Lenssen—Fijn dat u het allemaal eenvoudig schetst, ik had het ook niet anders verwacht, en u 
hoeft er ongetwijfeld geen moeite voor te doen. Dat uw betoog (waarover en waarvoor eigenlijk?) nogal mank 
gaat reken ik u derhalve niet aan, maar wat nuances zijn wel op zijn plaats. Fortuyn was namelijk niet meer 
dan een katalysator voor wat al veel langer (en breder) onder een groot deel van het kiezersvolk leefde, maar 
botweg werd genegeerd, doodgezwegen of onder het tapijt geveegd. En zo u weet -ik gok maar even- dienen 
rotte appels verwijderd om de resterende inhoud van de mand op smaak te houden. Die rotte appels waren 
latent aanwezig, en regeringen lang keek men ervan weg, waardoor de smaak af- en de onvrede toenam. Dat 
wegkijken volgens goed polderlands gebruik, onze joden uit WOII kunnen het bestaan ervan u desgewenst 
bevestigen. Helaas voor u, een Fortuyn was altijd wel opgestaan, in welke gedaante dan ook, dat zat in het 
wegkijken besloten. Over wie dat te verwijten valt moet u zich maar eens buigen, al zal dat even schrikken 
zijn. Gelukkig was Fortuyn een denkend dier, alsmede een visionaire geest die het allochtonenprobleem 
uitvoerig en beargumenteerd heeft aangekaart, daar ook gelijk in heeft gekregen, en nog steeds krijgt. En de 
goede man heeft wat modder over zich heengekregen, maar ik begrijp uit uw betoog dat die modder een 
schoonheidsinstituut toebehoorde. Zo u weet -ik gok maar even- zijn deze bedrijven bedreven in het verhullen 
van wat is, dus ook uw modder is buitengewoon functioneel, al valt hij immer in stukken uiteen. Ook verder 
snijden uw nogal willekeurige ‘argumenten’ helaas geen hout, want gaan voorbij aan zowel causaliteit als 
realiteit. Dezelfde realiteit dus waar uw grote roergangers van wegkeken, en hun discipelen nog steeds 
gewend zijn te doen. Waarom trekt u eigenlijk steeds -en tegen beter weten in, voorzover van weten sprake is 
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of kan zijn natuurlijk- partij voor groepen die het aantoonbaar voor zichzelf en anderen verzieken, 
onvermogend dan wel onwillend zijn tot zelfreflectie en -kritiek, de belastingbetaler (u begrijpt hopelijk dat ik 
een ander soort bedoel dan de opbrengstverspreider) miljarden heeft gekost zonder enig zichtbaar resultaat, en 
talloze slachtoffers heeft geeist die nog steeds geen naam mogen hebben. Met name dat laatste houdt de naam 
Fortuyn juist vast in het zadel, dat begrijpt u, hopelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 oktober 2008, 12:38 uur
199-Frank Lenssen—Het signaleren en classificeren van intelligentie is u ongetwijfeld toevertrouwd, hoewel 
ik uw naam (nog?) niet op de ledenlijst van Mensa heb ontdekt…, wat in het licht van uw betogen eigenlijk 
niet hoeft te verbazen. En natuurlijk betreur ik het in de hoogste mate op uw lijstje 
‘andersdanikzelfdenkenden’ te zijn beland, maar je kan in dit leven nu eeenmaal niet alles hebben, nietwaar.
Wat Fortuyn betreft kan ik u naar zijn vele publicaties en boeken als ‘De puinhopen van acht jaar paars’ en 
‘De verweesde samenleving’ verwijzen, alsmede naar ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’, als gevolg 
van wat inderdaad al bekend was, maar geen effectieve actie op werd ondernomen, tot de dag van vandaag 
zelfs.
Dat Paul Scheffer min of meer het(zelfde) licht zag is me bekend (zij het enkele jaren na Fortuyn, dat wel, en 
op andere grondslag), zoals me ook bekend is dat uit zijn eigen partij nauwelijks bijval voor zijn analyses 
bestond. Fortuyn, Scheffer, de praktijk en zetelverlies ten spijt heeft het door u zo bewonderde Links nog 
steeds niets geleerd, wat zelfs op enige hardleersheid zou kunnen duiden, toch.
Maar goed, uw i.q. staat nu eenmaal lichtjaren af van het mijne, dus dat u in uw oneindige wijsheid geen 
slachtoffers signaleert van (ik citeer mezelf) ‘groepen die het aantoonbaar voor zichzelf en anderen verzieken’ 
brengt me echt (en nu voor het eerst, ik geef het grif toe) aan het denken. Dat vereist nogal wat inspanning, 
want waar ik veronderstelde dat Marokkaans gespuis hele steden en massa’s mensen terroriseert, de hoogste 
score behaalt in criminaliteit (jawel, ze kunnen echt wel wat!) en de laagste in onderwijs, intimidatie en 
mishandeling orde van de dag is, en integratie een utopie blijkt te zijn, is er volgens u dus geen slachtoffer te 
bekennen. Dat is voor mij te hoog gegrepen, hier moet ik echt en lang over nadenken. Ik ben het dan ook 
helemaal met u eens, laat mij voorlopig nog maar op dat lijstje ‘andersdanikdenkenden’ staan. Het gaat ook u 
goed!

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 oktober 2008, 17:12 uur
198-Jens Bos—Ik ben het met u eens v.w.b. die jurisprudentie, en ook de zestigerjarenhouding van vele 
rechters zal er debet aan zijn, terwijl tevens persoonlijke overtuigingen in die sector wel degelijk (deel van de) 
de dienst uitmaken. Ze zitten er weliswaar om de wet te handhaven, maar hebben daarnaast voldoende 
speelruimte om af te wijken. Dat daarbij meer naar links dan naar rechts wordt afgeweken komt ons soms 
duur te staan. Zo duur zelfs dat slachtoffers maar al te vaak in de positie van dader worden gepositioneerd, en 
omgekeerd.
Het Zwitserse model (tijdelijk contract en daarna weer huiswaarts)van ‘gastarbeider’ werd destijds onder 
grote druk van links buiten de deur gehouden, en daar plukken we nog steeds de wrange vruchten van. Dat 
neemt niet weg dat we verantwoordelijkheid voor die groep moeten nemen, maar de vele uitwassen zijn hun 
eigen verantwoordelijkheid, en daar mag hard tegen worden opgetreden, iets dat tot op heden is nagelaten. 
Gastarbeiders kwamen hier niet om ontwikkelingshulp te verrichten, maar enkel voor eigen gewin. Een deel 
van dat gewin werd naar huis gestuurd, wat hun aanwezigheid met meerderen in een huis / kamer verklaart. 
Daar wordt wel eens zielig over gedaan, maar het was hun eigen keuze, en de huidige Polen doen doelbewust 
niet anders, maar die zijn gewend eigen bonen te doppen.
Probleem vormde in toenemende mate de ver van ons afstaande cultuur en religie, die met betreffende mensen 
werd geimporteerd, en waar ze geen afstand van konden, mochten of wilden nemen. Ons 
allochtonenprobleem is uiteindelijk te herleiden tot met name Marokkanen, waar Turken in de loop der jaren 
beter lijken aangepast en geintegreerd. Ik weet dus niet zeker of wij zoveel boter op ons hoofd hebben, want 
alle andere groepen van Azie tot Afrika zijn hier wel goed geintegreerd, en dat had dan ook fout moeten gaan. 
Die groepen worden helaas meegesleurd in de beeldvorming, waar ze dat absoluut niet verdienen, en dat 
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mogen wij onszelf aanrekenen. De Marokkaanse gemeenschap daarentegen heeft de meeste ellende over 
zichzelf afgeroepen door niet of niet tijdig in eigen gelederen in te grijpen, en dat valt tevens diverse kabinetten 
te verwijten, waar alles op zijn beloop werd gelaten of ingezwachteld, waar duidelijke grenzen dienden te 
worden gesteld. Dat kan nog steeds, en nog steeds gebeurt het niet…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 oktober 2008, 22:11 uur
Als ik me nog goed herinner was het begin jaren ‘70 Drees jr. van DS’70 die een restrictief toelatingsbeleid 
voor gastarbeiders voorstelde, en terstond door PSP c.s. van racisme werd beschuldigd. Dat was de toon van 
toen (van concensus had men nog nooit gehoord), en geldend voor vele jaren daarna, met uitsluiting van alles 
dat naar regulering in dezen neigde. Dat betrof tevens het voorgestane jaarcontract, snel van tafel geveegd 
door met name de aanbidders van het rode boekje. En door vooral op de man te spelen, want de bal mocht niet 
worden bewogen. Wat resteerde was een laten aanrommelen, versierd met fraaie volzinnen, maar ontdaan van 
(visie en) daadkracht. In die volzinnen was ook Den Uyl een grootmeester, en dat had hij met de voorlopers 
van het CDA gemeen, want van links tot rechts vooral goed in verbale vaardigheden, dat ben ik wel met u 
eens. Ik zal het allemaal nog wel eens boven tafel proberen te krijgen, met de feiten uit die tijd.
Overigens is de juiste volgorde Marokkanen, Antillianen en Somaliers (een nog onbeduidende minderheid 
vergeleken bij de overige groepen. Ook de jongste onderzoeken wijzen de Marokkanen met kop en schouders 
als lijstaanvoerder aan. Overigens staat scholing voor iedereen ter beschikking, en daarna werk eveneens, 
voor hen die zich willen aanpassen aan de bedrijfscultuur.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 oktober 2008, 11:53 uur
207-Veronica Cramer—Over Drees zijn we het wel eens, maar met die religieuze symbolen heb ik enige 
moeite. Van mij mag iedereen zijn eigen god kiezen en aanbidden, zolang hij er anderen maar niet mee lastig 
valt, of bijvoorbeeld op afstand houdt waar dat niet gebruikelijk is (bedrijfscultuur), of als storend wordt 
ervaren door personeel / klanten. Dergelijke symbolen staan veelal voor untouchable, en we leven hier in een 
aanraakbere samenleving. Het getuigt ook van weinig respect voor de werksituatie, als het daar niet op prijs 
wordt gesteld en toch doorgevoerd.

Roken werd ook niet op prijs gesteld, en vervolgens verbannen. Ook religies met hun uitingsvormen kunnen 
als ongezond worden ervaren, daar zijn argumenten genoeg voor aan te voeren. Ik moet overigens de eerste 
pater of kloosterzuster in vol ornaat nog bij de bank of in het friteskot zien bedienen, ze zouden niet worden 
aangenomen. En abdijbier is folklore. Maar waarom religieuze symbolen wel toestaan, en andere symboliek 
niet. Aldus kan ik me een reeks uitmonsteringen achter de balie voorstellen, van mijter via helm tot 
napoleonsteek. Ik zie niet in waarom religies daar het patent op zouden moeten hebben. En daarnaast wil ik het 
vrouwonderdukkende hoofddoekje vanuit het gelijkheidsbeginsel al helemaal niet propageren, ik zou mezelf 
kapot schamen met een dergelijk symbool achter de kassa. Naar de vrouwelijke medewerksters toe omdat ik 
hun onderdrukking kennelijk ondersteun, naar de mannen toe omdat ik twijfel aan hun zelfbeheersing, vooral 
achter de gulp. U begrijpt, er zijn meerdere invalshoeken.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 oktober 2008, 17:17 uur
212-Veronica Cramer—Het visuele aspect is ook voor mij niet interessant, en kan net als kleurijk een 
verrijking van het beeld betekenen. Het gaat mij enkel om de keuzevrijheid en achterliggende gedachte, en daar 
blinkt de hoofddoek nu eenmaal niet in uit. In het verlengde daarvan ligt de jodenster (alsmede het 
hakenkruis), ik geloof niet dat we dat nog iemand aan willen doen, hoop ik.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 11:20 uur
217-Veronica Cramer—Dus u beweert dat hoofddoekjes in Iran een vrije keuze zijn? Waar ze daar door een 
overheid opgelegd worden, worden ze in ons land door echtgenoten opgelegd, onder aanvoering van een 
religie, of althans een interpretatie ervan. En inderdaad, een kleine minderheid kiest er zelf voor, maar dat is 
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niet de norm. U moet zich toch maar eens goed informeren, want die jodenster en dat hakenkruis benaderen 
het hoofddoekje dichter dan u denkt.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 19:48 uur
224-Veronica Cramer—U onderschat de invloed van religies, waar ook in ons land hoofddoekjes een 
welbewuste keuze zijn, voorzover je van keuze kunt spreken, anders dan opgelegd. En verder heeft het 
koninklijke hoofddoekje geen andere betekenis dan haar bij elkaar houden (of dat de koningin zelf betreft of 
haar kapsel laat ik in het midden  ). Hoofddoekjes staan voor zowel identiteit als onderdrukking, en met 
name voor dat laatste zie ik de queen zich nog niet lenen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 15:08 uur
223 / 227 / 228 – JN de Graaff—U grossiert wel in vreemde kronkels. Om te beginnen hebben we geen 
heilige koeien in Nederland (daar praten we immers over) over de weg lopen, anders dan auto’s en mensen. 
Maar u raakt de kern er ongewild mee, want wat u mij in India (overigens ten onrechte, ik pas me wel aan aan 
de gebruiken en gewoonten van een daar heersende cultuur, kom daar maar eens om bij bepaalde groepen 
allochtonen in ons land) aanrekent, geldt dat verwijt de Marokkanen in Nederland kennelijk niet, als ze onze 
heilige koeien omver schoppen. Die selectieve verontwaardiging kom ik in dit land vaker tegen, en vooral bij 
aanhangers van links.
Over (opmerkingen / ideeen van / aan / over) derden discussieer ik niet met u, dat lijkt me zuiverder.
Wat die hoofddoekjes betreft het volgende (en laatste). Wat in de koran staat is feitelijk niet interessant, dat 
zijn alleen de interpretaties ervan, want die maken de dienst uit. Ik citeer een van de duizenden berichten in 
dezen: ‘Het Islamitische College Amsterdam (middelbare school) weigert Samira Haddad, een vrouw, te 
benoemen als docente Arabisch omdat ze niet gehoofddoekt voor de klas wil staan.’ Is dat de keuzevrijheid 
die u bedoelt? Het gegeven dat dergelijke muzelmannen zich hoeder wanen over vrouwelijke eerbaarheid geeft 
de positie van vrouwen in hun ogen al aan, nietwaar.
Dat het probleem zich vooral voordoet achter de gulp van moslims heb ik al eerder aangegeven. Ook in 
Nederland worden talloze meisjes en vrouwen lastiggevallen en uitgescholden door Marokkanen (die dus uw 
heilige koeien omverschoppen) die zich in het verkeerde land wanen. Of wilt u de Nederlandse vrouwen op 
die basis hoofddoeken? Ik zou zeggen: als al die mannen hun piemel hoofddoeken, dan kunnen de vrouwen 
blootshoofds gaan, en is er eindelijk van gerechtigheid en gelijk(waardig)heid sprake, maar zover bent u 
kennelijk nog niet.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 20:00 uur
231-JN de Graaff—Als ik termen als fascisme en stalinisme gebruik, dan is het in relatie tot commentaar van 
iemand, en dat was u niet. Als ik alle mij minder welgevallige termen ook nog eens in een andere context moet 
aanhalen (lees: uit zijn verband rukken, want dat is wat u doet), is het einde helemaal zoek. Kortom, ik ga met 
u niet discussieren over termen, inhoud en personen binnen andere discussies. Het zou u sieren dat evenmin te 
doen, dat houdt de discussie zuiver.
Wat betreft de hoofddoekjes zijn we inmiddels bezig met een herhaling van zetten, naast het betrekken van 
stellingen en uitmelken van eigen gelijk, die tijd kan dus beter besteed. Laten we het er maar op houden dat 
onze visies verschillen, en onze argumenten eveneens. Overigens ben ik niet links, niet rechts en niet 
Verdonk. Ik hang zelfs geen enkele religie aan, dat leeft een stuk prettiger. Voor mij is deze discussie nu 
afgesloten, ik vertrouw u daar graag mee akkoord.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 2 november 2008, 17:17 uur
237 / 238 Gloria JN de Graaff— Ik heb veel nonsens op dit forum de revue zien passeren, maar jullie 
spannen (met enkele anderen) de kroon. Mijn advies aan jullie: vergeet alle avondcursussen van het type ‘wat 
vind je er zelf van’, en je zal vinden wat je zoekt, zonder dat het gezocht is. Succes!
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 24 oktober 2008, 19:51 uur
Tjongejonge Frank Lenssen (1) en Gloria (18), waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Hier wordt zomaar ene 
Gijtenbeek ten grave gedragen, waar hem dat tevens wordt verweten. Ook ik heb weinig met zijn meningen, 
maar zou hem die toch echt niet willen onthouden. Die dictatuur past me niet, maar jullie kennelijk wel. En dan 
nog eens bij een andere discussie zijn naam gebruiken, terwijl hij zelf nog niet eens aan deelneemt. 
Godallemachtig, wat vallen jullie hier door de mand, diep treurig, maar ik weet voldoende.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 oktober 2008, 21:38 uur
97-JWEMPE—Het doet me goed ook eens dit geluid te vernemen, uit de praktijk. Ik beweer namelijk al 
langer dat het ongewenste gedrag van een grote groep Marokkanen niet alleen de beeldvorming bepaalt, maar 
ook andere groepen allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen in die beeldvorming meesleurt, geheel ten 
onrechte. U heeft volkomen gelijk, maar dit is een land van vergaderen, commissies en subcommissies, dus 
weinig probleemoplossend. En ook al is de angel bekend, ze zwijgen hem liever dood of zwachtelen hem in. 
U zult ermee moeten leren leven, maar uw tijd komt nog wel. Gewoon in uzelf blijven geloven en doorzetten, 
de aanhouder wint. Succes!

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 18:01 uur
99-JWEMPE—Met name uw laatste zin trof me, want inderdaad tekenend voor hoe door (te)veel 
Nederlanders over allochtonen wordt gedacht, terwijl verreweg de meeste groepen zich hier juist goed hebben 
aangepast en functioneren. Het vervelende is dat ons land geen leiders kent, en de beeldbepalende terreur van 
enkele groepen te lang heeft gedoogd, waardoor het rottingsproces om zich heen kon grijpen. Toch weten 
verreweg de meeste autochtonen het kaf van het koren te scheiden, en handelen daar ook naar. Het gevaarlijkst 
zijn de groepen die dat kaf niet onderkennen, en dus ook tegen maatregelen zijn om het te verwijderen. Ze 
noemen die maatregelen ‘verwilderen’, vanuit hun eigen, ondoordringbare jungle, en dragen aldus bij aan 
vergroting van het probleem. Gewoon uzelf blijven is het beste, het leeuwendeel van de Nederlanders weet dat 
nog steeds naar behoren te waarderen. Succes!

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 2 november 2008, 17:36 uur
103-Gloria—Ook al begrijp je niets van mensen en hun gedragingen, dan is dat nog geen reden je ongevraagd 
een oordeel aan te matigen over alles dat niet in je straatje van pas komt, en dat is kennelijk erg veel. Steeds 
opnieuw verwijt je anderen (in)direct je eigen gedragingen, en dat begint wel erg groteske vormen aan te 
nemen, wat overigens ook je ego geldt. Spoedig herstel toegewenst!

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 4 november 2008, 17:42 uur
109-Gloria—Eigenlijk bemerk ik alleen bij u haat en aversie, en wel jegens allen die een andere visie dan de 
uwe voorstaan. U staat werkelijk bol van vooroordelen en vooringenomenheid, drukt links en rechts maar wat 
stempels als u dat zo uitkomt, en negeert iedere realiteit met een granieten hardnekkigheid. En dat alles onder 
het motto ‘liefde en verdraagzaamheid’, het kan verkeren. Voor iemand die dat zegt te prediken moet u zowel 
inhoud als jargon nog even aanpassen, dan komt het misschien ooit nog goed. U heeft helemal geen god 
nodig, u bent het zelf, maar dat wist u natuurlijk al lang. Verder ‘discussieren’ met u lijkt me volkomen 
zinloos, en ik hoop dat u er hetzelfde over denkt.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 5 november 2008, 13:01 uur
114-Gloria—U gaat gewoon weer op de vertrouwde toon verder, dus goed voor herhaling op herhaling, en 
zonder te begrijpen. Voor de laatste keer: ik heb niets tegen Marokkanen, maar wel tegen Marokkaans gespuis 
dat uitblinkt in criminaliteit, vandalisme, mishandeling, gebrek aan respect voor vrouwen etc. ik nem het op 
voor hun slachtoffers, een groep die volgens u niet bestaat. U noemt dat xenofoob, en dat zegt alles over uw 
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ontkennen resp. negeren van dat (door velen, ook binnen dit forum gesignaleerde en benoemde) probleem. En 
verder heb ik totaal niets tegen allochtonen, zoals u ook uit al mijn postings kunt opmaken. Dat is helaas niet 
aan u besteed, u verdraait liever de feiten, haalt opmerkingen uit hun context, drukt de stempels die u het beste 
uitkomen, en noemt dat ‘discussieren’. En inderdaad zijn er enkele andere zelfbenoemde goden op dit forum 
die op gelijke wijze denken / handelen, en waar ik geen moeite meer aan wens te besteden, want per definitie 
verspild. Het ga u goed!

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 oktober 2008, 18:17 uur
Voor de hand ligt dat bij een neergaande economie eerst het overtollige vet wordt weggesneden, goed- of 
kwaadschiks. Aan vele vormen van gedogen zal een eind komen, het mes zal worden gezet in de schier 
eindeloze reeks subsidies waarmee de markt van welzijn en geluk zijn talloze -veelal luxe- kramen op poten 
houdt. Dat is geen wensdenken, maar een logisch gevolg, zoals ook de geschiedenis leert. En al doende keren 
we misschien terug naar de basis, waronder zelfreflectie en zelfredzaamheid, met een vangnet voor degenen 
die het echt nodig hebben, dus een fractie van wat nu in watten wordt gelegd. De allochtonen die zich 
aanpassen zullen overleven, de rest heeft het nakijken, zoals overal elders op de wereld. Leve de kredietcrisis!

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 oktober 2008, 18:04 uur
Ik vraag me af of het krijgen van kinderen nog wel als een recht (laat staan ‘plicht’) moet worden beschouwd, 
waar de wereldbevolking in het algemeen, en die van ons land in het bijzonder in relatief korte tijd zijn 
geëxplodeerd, met giga aantallen in het vooruitzicht.

Met die explosie is het aantal met name psychische afwijkingen zienderogen toegenomen, naast de effecten 
van opvoeding, milieu, herverdeelde arbeid etc., de bijzondere scholen barsten inmiddels uit hun voegen. 
Misschien is de tijd wel aangebroken om eindelijk eens de verantwoordelijkheid op onze schouders te nemen 
voor het welslagen en -zijn van toekomstige generaties, en dat liefst aanzienlijk langer dan een (accent) 
regeerperiode. Daarbij zullen we ooit selectief tewerk moeten gaan, waar ‘god zegene de greep’ tot heden 
bepalend is geweest voor onze voortplantingsdrift. Meer mens met minder mensen, een waarheid als een koe, 
en tevens taboe nr 1, want tornend aan het zelfbeschikkingsrecht. Welnu, dat we niet in staat zijn tot 
zelfbeschikking mag inmiddels duidelijk worden geacht, dus ingrijpen is gewenst.

Een van die maatregelen zou kunnen zijn verstandelijk gehandicapten het recht op kinderen te ontnemen, de 
soort is al genoeg verzwakt door tegennatuurlijk handelen. Vreemd genoeg voeren we zelf bij alle soorten op 
aarde een dergelijk beheer, maar laten onszelf daarbij buiten schot. En dat voor de meest vervuilende en 
vernietigende soort…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 oktober 2008, 18:09 uur
62-Frank Lenssen—Ik begrijp uw frustraties, maar deze worden al minder als uw uw dogma’s aflegt, en u 
beperkt tot de inhoud, hoe moeilijk dat voor u ook zal zijn. Verder heet ik nog steeds op uw lijsje met 
‘andersdanikzelfdenkenden’ te staan, met als toezegging het uitblijven van reacties uwerzijds. Graag zelfs, 
maar hou u daar dan ook aan.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 oktober 2008, 21:04 uur
90-Patrick Faas—Ook zonder WOII-gedachten of een overdaad aan emoties zouden deze problemen 
besproken kunnen worden, maar dat vereist wel een denkomslag. Ik vermoed dat hierover met u discussieren 
zinloos is, mede gelet op hetgeen u stelt. Mocht u net als FL een andersdenkendenlijstje hanteren voor het 
uitsluiten van reacties, dan zou ik daar graag op geplaatst worden. U begrijpt hopelijk dat ik niet de behoefte 
voel net als u op de man te spelen, waar ik mijn tijd liever aan de bal besteed.

Willem Nijmegen zegt: 
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woensdag 29 oktober 2008, 17:05 uur
111-Patrick Faas—Wie heeft het over ‘afmaken’ of ‘minder leuke partners’? En niemand vindt zichzelf (te) 
dom, dat is juist een van de vele manco’s waar onze soort onder gebukt gaat, met een teveel aan zelfbenoemde 
goden. Maar begrijpt u me goed, we spreken verschillende talen, en ik heb echt geen zin honderden 
discussiepagina’s aan het vormen van een tweetalig woordenboek te besteden. En inktloze stempels zijn 
evenmin aan me besteed. Dus nogmaals: ik zou het zeer op prijs stellen als u me (net als FL en hopelijk nog 
enkele anderen) op een lijstje ‘verboden op te reageren’ plaatst.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 oktober 2008, 21:22 uur
113-Patrick Faas—Dat u het nog steeds niet begrijpt toont mijn gelijk -helaas- aan. En volgens mij heb ik de 
vrijheid zowel selectief te aanhoren als te reageren, zoals de meesten op dit forum gewend zijn te doen. Ik ga 
daarbij een stapje verder, dankzij FL met zijn lijstje, waar ik hem overigens zeer erkentelijk voor ben. Voor 
castraties kunt u zich dus beter tot FL wenden, ik kom hem daarin slechts tegemoet. En speel hetzelfde lijstje 
graag weer aan u door, niet meer dan een geste. Het ga ook u goed!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 15:51 uur
126-Antares—U moet zich nog maar eens goed over natuurwetten buigen, dan vallen die schellen wel van de 
ogen. Bij natuurlijk handelen gaan de zwaksten overboord, zonder discussie, want de natuur is zonder 
mededogen gericht op overleven. Verstandelijk gehandicapten het recht op kinderen ontnemen (let wel: ik 
voer het als mogelijkheid aan, dus discutabel) verschilt -overdrachtelijk- nauwelijks van de zwakste vogels in 
een nest overboord kiepen. Ons tegennatuurlijk handelen is gebaseerd op verstandelijke keuzes (en ja, daar 
mag hevig aan worden getwijfeld (open doel!)), we geven er zelf vorm aan. Abortus is legaal, psychiatrische 
inrichtingen zijn legaal, dus waarom zou preventie / selectie niet legaal mogen zijn, waar wij als soort dat het 
liefst op alle andere vormen van leven toepassen. Het komt me voor dat hier wel erg spastisch over wordt 
gedaan. Begrijpelijk vanuit menselijk oogpunt, maar volstrekt onbegrijpelijk vanuit Aards oogpunt.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 17:57 uur
131-Olav Meijer—Nee, daar begrijp ik inderdaad niets van, waar bijvoorbeeld vrede nog steeds een periode 
lijkt te zijn tussen twee oorlogen. Ik vrees dat u uw inzicht beperkt tot het vernis dat ons op de been houdt, alle 
evolutie ten spijt. Kijk vandaag eens naar Congo, gisteren naar Bosnie, en morgen naar de gevolgen van 
leegrakende energiebronnen, voedseltekorten etc., dus voedingsbodems voor oorlogen. U doet aan 
wensdenken met die solidariteit en eerbied voor elk levend individu. Daar is op zich niets mis mee, en ik zou 
het maar al te graag met u eens zijn, maar de harde realiteit leert anders. En wat dat betreft verschilt de realiteit 
van de straat niet met die van de wereld. Wel ben ik het met u eens dat machtsposities op grove wijze hele 
groepen (kunnen) manipuleren, maar ook daar zijn twee partijen voor nodig. Laten we onszelf maar niets 
wijsmaken, de knuppel van duizend jaar geleden is de bommenwerper van nu, met als enig verschil de 
aantallen, dus met die evolutie schiet het ook niet echt op… Onze geschiedenis is de toekomst, en we leven 
hier nog steeds op een vredeseiland, maar u kunt me onmogelijk garanderen dat dat zo blijft, waar ik wel 
honderd argumenten kan aanvoeren om dat eiland als een van bloed doortrokken jungle te zien. En ja, de 
wereld staat bol van megalomane krankzinnigen aan de macht, al dan niet als zodanig herkenbaar. Religieuze 
of politieke ideologieen, persoonlijk gewin, superioriteitsgevoelens, het barst van de hele en halve 
zelfbenoemde goden die het beste met ons voor hebben, maar vooral met zichzelf of met hun ideologie. U 
kunt dat wel ontkennen, ik zie het liever onder ogen, en wapen me ertegen. Verder heb ik niets met uw 
stempels noch voel ik me thuis in uw hokjes.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 18:18 uur
131=Olav Meijer—Ik wil er nog iets aan toevoegen, want de laatste twee woorden van uw betoog intrigeren 
me. Los van wat als ‘verderfelijke conclusie’ kan worden beschouwd (misschien heeft u er ook wel enkele 
getrokken, wie weet), zou het inderdaad zo kunnen zijn dat een verdorven soort enkel dat soort conclusies kan 
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trekken. In dat geval ben ik het met u eens, maar dat geldt dan tevens alle door u getrokken en nog te trekken 
conclusies.
Verder zou ik maar niet al te veel waarde aan ons intellect hechten, want ik heb sterke aanwijzingen dat 
hetzelfde intellect ons als soort de das omdoet, maar dat is een andere discussie.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 12:29 uur
138-Antares—Dat zullen de meeste soorten op Aarde niet met u eens zijn. Het gaat dan ook niet om de aanleg 
per soort, maar het gebruik ervan. De mens verstoort in ernstige mate de harmonie, de natuurlijke samenhang. 
Alleen al op die basis is correctie gewenst, en die zullen we toch echt bij onszelf moeten zoeken, waarbij mijn 
keuze uitgaat naar beperking van de aantallen en verhoging van de kwaliteit. Ik ben met u eens dat mensen in 
belangrijke mate door emoties worden gedreven, maar in hoeverre vallen daar rechten aan te ontlenen, anders 
dan door onszelf toegekend…we zijn immers niet de enige soort op Aarde, hoewel het daar vaak op lijkt.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 16:20 uur
140-Antares—Ik heb het gevoel dat onze visie in zoverre verschilt, dat u de mens meer als beheerder / heerser 
van de Aarde ziet (ik weet niet of u religieus bent, maar religies blinken daar in uit), waar ik hem een andere 
rol toebedeel, meer gelijkwaardig aan andere soorten. Dat we die soorten niet (kunnen of willen) begrijpen 
maakt nog niet dat ze geen stem of rechten hebben. Ze zijn echter wel afhankelijk (gemaakt) van de stem en 
rechten die wij ze toebedelen, en die mogen doorgaans geen naam hebben. Het gevolg is dat wij ze naar ons 
beeld en gelijkenis beschouwen, (ver)vormen, en behandelen, zij het bepaald niet zoals we zelf behandeld 
zouden willen worden. Door dit handelen hebben we -dankzij een ongebreidelde groei, ongekend 
egocentrisme, uiterst gebrekkig inzicht en al helemaal geen zicht noch grip op consequenties- in relatief korte 
tijd een verstoring teweeg gebracht die zijn weerga niet kent, maar waar ook wij de gevolgen dagelijks en in 
toenemende mate van ondervinden. Kijk eens om u heen: alle uitvindingen die u omringen zijn afgestemd op 
de mens, wat overigens ook de achterliggende theorieen en filosofieen geldt. Uitgevonden dus alsof we alleen 
leven op deze Aarde, alsof er geen andere vormen van leven te bekennen zijn. Ik noem dat niet intelligent, 
maar zelfs buitensporig dom, op een niveau waar een microbe nog met kop en schouders bovenuit stijgt, want 
dat bestaan is wel functioneel binnen de keten, waar mensen die keten slechts verstoren.
De mens heeft helaas (evolutie?) een defect in the (theory of) mind opgelopen waardoor hij zich als centrum 
van het universum is gaan beschouwen, en daar (zelf, inderdaad) vooral massa’s rechten bij bedacht. Rechten 
voor zichzelf, plichten voor andere soorten. Om te weten waar dat toe heeft geleid hoeft u alleen maar de krant 
dagelijks open te slaan, koppensnellen is toereikend. Ik ben van mening dat het tijd wordt die situatie een 
drastische wending te geven, dus weer ten goede te keren, teneinde iets van een balans te herstellen.

We zullen onszelf met al onze zelfbenoemde goden moeten ontmythologiseren. Een zware klus, want goden 
pretenderen het grote Gelijk aan hun zijde te hebben, talloze berichten op dit forum getuigen daarvan. Incluis 
die van mezelf, ik realiseer me dat goed. Maar om nu alleen maar met mezelf te beginnen teneinde 7 miljard 
goden te hervormen lijkt me een al te optimistische opgave  . U ziet het is nagenoeg ondoenlijk, maar dat 
neemt niet weg dat ik zo af en toe een poging onderneem. Daarbij richt ik me vooral tot de defecten die als 
normaal worden beschouwd. Als we die normen verlaten, bestaat m.i. een gerede kans defecten te herstellen, 
wellicht dat we dan nog eens boven microbeniveau uitstijgen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 2 november 2008, 18:02 uur
145-Antares—Of de mens deel uitmaakt van de natuurlijke samenhang betwijfel ik inderdaad ten zeerste, 
maar gelet op zijn handelen is er weinig reden het tegendeel te veronderstellen. Ik laat in het midden of hij 
erbuiten is geplaatst, danwel zichzelf erbuiten heeft geplaatst (emotie / ratio), of mogelijk als zodanig is 
geevolueerd, want meer dan een aanname zal het vooralsnog niet (kunnen) zijn. Dat de ratio is 
overgewaardeerd ben ik met u eens, maar heb daarnaast hevige twijfels bij de waardering van onze emoties, in 
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groter verband bezien. Enfin, genoeg voor deze discussie, ik laat het er eveneens bij.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 oktober 2008, 17:26 uur
CDA’ers zijn geraffineerde spelers, dus goed voor een eindprodukt, waar Bos mag pompen. En het CDA 
weet (evenals Bos en Wellink) donders goed dat die 20 miljard een slag in de lucht is, waar niemand kan 
(accent) weten wat uiteindelijk nodig zal zijn. De kritiek van het CDA is dus even onzinnig als het dwepen 
met Bos, die gewoon even een la opentrok, namens Wellink. Het CDA kijkt gewoon enkele verkiezingszetten 
vooruit, op zoek naar handgeld dat Bos mag leveren. En verder ligt de weg naar pappen en nathouden nog 
helemaal open, en is er geen enkele reden nu al op kwaliteiten van Bos te vertrouwen, laat staan hem te 
bewieroken. Maar ja, een kinderhand…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 oktober 2008, 15:27 uur
Het zijn niet de atheisten, die met reeksen ge- en verboden goden en hun aanhangers verdoemen, waar dat 
omgekeerd wel het geval is. Dat verbod is dus discriminerend t.o.v. anderdenkenden, en dient terstond 
opgeheven te worden. Of aangevuld met een verbod op ‘andersdenkendenlastering’ natuurlijk, maar dan 
komen de religies weer in grote problemen…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 november 2008, 14:53 uur
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Geen wonder dus dat aan god veel mankeert, zowel fysiek 
als psychisch hebben we met wrakhout te maken. Dat te benoemen kan nooit lasterend zijn, dus godslastering 
is onmogelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 3 november 2008, 21:17 uur
Misschien -ik opper het maar voorzichtig- zijn we gewoon niet in staat een waarom op vele vragen te vinden 
(zo dat ‘waarom’ al bestaat) of te begrijpen, en moeten we het derhalve met surrogaatantwoorden doen, waar 
fatalisme mogelijk het enig juiste antwoord is. Maar ja, we willen zo graag weten, dus formuleren maar wat 
antwoorden bij elkaar. Dat is een bloeiende markt met talloze gelovigen, dus als mensen daar baat bij menen te 
hebben is er niets mis mee. Tenminste…zolang ze er niet het enige echte grote Gelijk aan verbinden, want daar 
gaat weer zoveel bloed van vloeien…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 5 november 2008, 21:05 uur
Op te hoge verwachtingen volgen teleurstellingen, maar hij verdient -net als iedere president- het voordeel van 
de twijfel. Als hij alleen al de puinhoop waarin hij is beland weet te ruimen, heeft hij zich in lengte en breedte 
bewezen. Vervolgens het raketschild verwijderen, de relatie met Moskou herstellen, een Palestijnse staat 
krachtig ondersteunen, en hij kan ook in Europa niet meer kapot. Ik zie in hem het daadkrachtige en wijzere 
broertje van Bill Clinton; een met beide benen op de grond staande idealist met het warm kloppende hart van 
M.L. King en Mandela. Ik hoop dat hij Hillary op een vooraanstaande plaats benoemt, dan slaat hij meerdere 
vliegen in een klap. Hoe dan ook is het een man met inhoud en visie, en daar hebben we weinig Amerikaanse 
presidenten op kunnen betrappen. Alleen jammer voor hem dat China en India de dienst gaan uitmaken op het 
wereldtoneel, dus we moeten zijn rol ook niet overschatten. In ieder geval staat hij voor ‘hoop’, en met die 
slinger wordt meer aangewakkerd dan we vermoedelijk voor mogelijk houden.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 6 november 2008, 17:11 uur
Welke allochtonen bedoelen ze eigenlijk? Ik verneem al decennia lang namelijk geen problemen met Chinezen, 
Indiers, Indonesiers, Taiwanezen, Molukkers, Vietnamezen, Afrikanen (op een handjevol Somaliers en een 
enkele Ghanees na), dus alle groepen allochtonen over een kam scheren lijkt me onwenselijk en onjuist. Ben 
razend benieuwd welke groep(en) ze eigenlijk bedoelen, maar heb wel een vaag vermoeden… Noem gewoon 
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man en paard zou ik zeggen, want juist dat staat aan de oplossing van problemen. En sleur geen groepen erin 
mee die al lang en breed goed geintegreerd zijn, want dat is een ernstige vorm van onrecht.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 november 2008, 17:12 uur
37-Femke—Het heeft inderdaad geen zin te verwijzen naar hier ooit heersende religies / culturen, hoewel niet 
ontkend kan worden dat een groot deel van de (autochtone) Nederlanders is gevormd naar genoemd model, 
hoewel meer christelijk dan joods. Nog niet zolang geleden bestond de (Nederlandse) wereld nu eenmaal 
vooral uit katholiek en protestant, en die wereld maakte de dagelijkse dienst uit, in en buiten de 
kerkgebouwen. Ook mijn roots zijn katholiek, hoewel ik alle religies al op jonge leeftijd heb afgezworen. Wat 
blijft is de herinnering, en herkenning bij kerkgebouwen, feestdagen, etc., want ook de bijbehorende rituelen 
poets je niet zo snel uit. En als ik lees dat in Indonesie of elders katholieken door moslims worden afgeslacht 
vanwege hun geloof, dan trek ik (onbewust) partij, ook dat is een erfenis. En dan realiseer ik me al te goed dat 
die slachtpartijen ooit eveneens door wat zich christelijk noemt werden aangericht, maar dat was ooit. En 
tevens realiseer ik me daarbij dat het met name religies zijn die hun grote Gelijk vooral uit bloedbaden moeten 
vissen, en dat is waaar tal van islamieten nu mee bezig zijn, wereldwijd. Dat is de dagelijkse realiteit, 
ontkennen of negeren heeft geen zin. Dat geloof loskoppelen van die cultuur is onmogelijk, het is immers een 
twee-eenheid.
Van cruciaal belang lijkt me dat autochtoon Nederland die religies -na een lange en moeizame worsteling-van 
zich heeft afgeschud, en heden ten dage in relatief korte tijd geconfronteerd wordt met een hen vreemde 
religie, waarvan de toenemende invloed als ongewenst wordt ervaren. Oftewel oude wijn in nieuwe zakken, 
zij het van andere labels voorzien, en met een vooraanstaande plaats in de etalage. Een religie waar veel 
tegenwoordig bloed aan kleeft, en waar we de uitwassen in toenemende mate van mogen ervaren. Een religie 
geexporteerd vanuit landen die de grens voor andere religies juist gesloten houden, dus met de handelsbalans 
zit het evenmin goed. Is het vreemd dat zoiets weerstand oproept?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 7 november 2008, 19:44 uur
Ik heb het gevoel dat er iets teveel beren op de weg worden gezien, waar het beter is daar gespuis te 
ontdekken. Natuurlijk mag de politie een beroep op burgers doen, want vandalisme en criminaliteit lopen de 
spuigaten uit, dat kunnen ze nooit alleen oplossen. De vraag is alleen of de aangever door de rechtbank niet 
schuldig wordt geacht, want in ons land hebben slachtoffers het nakijken, en zo’n aangever krijgt al snel de 
daderrol aangemeten. En misschien kan de boom- en paalpolitie zich beter richten op echte criminaliteit, dat 
scheelt weer aangevers.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 november 2008, 16:41 uur
Ik heb ca. tien jaar geleden een afstudeerscriptie vrijwel geheel herschreven voor een vriend, die zich daarop 
ing. mocht noemen, wat al even weinig voorstelt als drs. Toen al vroeg ik me af hoe het in godsnaam mogelijk 
is dat een leek (want dat was ik op zijn vakgebied) zonder relevante kennis of noemenswaardige inspanning 
hem aldus cum laude kon laten afstuderen. Ik vond het niveau aboninabel laag, maar het bevestigde wel wat ik 
al wist: onderwijs in dit land moet vooral leuk zijn. We moeten het hier hebben van de verpakking, om de 
steeds schraler wordende inhoud te verhullen. En dat wreekt zich, hoewel je dat met lagere drempels nog een 
tijd kan verdoezelen, dat wel.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 november 2008, 19:39 uur
87-Veronica Cramer—Na enkele omzwervingen is hij alweer geruime tijd manager bij een multinational. En 
bij dat woord ‘manager’ hoor ik u weer denken, en mezelf eveneens  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 november 2008, 21:59 uur
89-Jana—Dat ben ik helemaal met u eens, want de debilisering neemt ongekende vormen aan. Ik mag het 
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misschien niet vergelijken, maar doe het toch. In de jaren zestig / zeventig vraten we maatschappijkritische 
films, boeken en muziek, waar die wereld nu vooral bestaat uit Amerikaanse bagger en polderlandse 
lichtgewichten. De grote vervlakking trad op vanaf de jaren tachtig, toen het zelfdenken werd uitbesteed. 
Welzijn maakte plaats voor welvaart, het volk werd en wordt dom gehouden met brood en spelen. Dat kan 
alleen als je ze te pletter laat werken, en dat kan weer door ze zoveel mogelijk rechten te ontnemen. Wat dat 
betreft zijn werknemers in uitstekende handen bij CDA en VVD, en een wassen neus als de OR moet die 
gang van zaken verdoezelen. Het was ook de tijd waarin Loudon van het voormalige AKZO landelijk pleitte 
voor flexibiliteit, want de tijd van vaste banen was voorbij, volgens Loudon. Vanuit zijn optiek begrijpelijk, 
want alleen marionetten kun je naar eigen pijpen laten dansen. Opmerkelijk is steeds weer dat een dergelijke 
vorm van bewegen nooit was noch is besteed aan de uitvinders ervan, maar dat geldt vrijwel alle ideologieën. 
Sindsdien sterft het van de werkende marionetten, die zich vrij wanen dankzij een leasebak, bedrijfsuitje en 
ergonomisch verantwoorde bureaustoel. Ik heb me er altijd over verbaasd dat werknemers daar niet massaal 
tegen in opstand kwamen, maar zich daarentegen als makke lammeren naar die slachtbanken lieten voeren. Tot 
ik me realiseerde dat het een systeem betrof waarvan alle onderdelen feilloos in elkaar haken. Van onderwijs 
tot politiek, van bedrijfsleven tot ‘welzijns’zorg. Scholing bestaat uit happen en slikken, de smaak wordt 
elders bepaald en heeft niets van doen met keuzevrijheid, want de politiek bepaalt. Dezelfde politiek die 
gestuurd wordt door de toppen van het bedrijfsleven, afhankelijk van de behoefte die daar bestaat, op zeker 
moment. En de welzijnszorg dekt toe als het te koud dreigt te worden, of krimpt bij een teveel aan warmte. Zo 
verbaasde ik me -als voormalig aandeelhouder- er altijd weer over dat aandeelhouders een macht kregen die 
enkel en alleen werknemers toekwam, althans na enig denkwerk zou moeten toekomen. Welk door en door 
verrot systeem kan zoiets bedenken en in stand houden? Dat moet dus wel zijn wat wij ‘democratie’ plegen te 
noemen, al worden we niet geregeerd door het volk, maar door het geld. Jezus zou ze de kerk uitsmijten, maar 
Balkenende c.s. houden die goudgerande deuren potdicht. En de fixatie op dat geld start al bij het vroegste 
onderwijs etc.etc.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 november 2008, 17:27 uur
92-Gloria—Ik weet niet of ik dat als een compliment moet beschouwen, maar misschien zijn we het wel meer 
eens dan verondersteld, en kwamen de nuances te weinig aan het licht, dat kan. Misschien had je het niet van 
me gedacht, maar ik heb meerdere malen deel uitgemaakt van de OR. Tegen de wil van directeuren en 
besturen in, want zat nogal hoog in de hierarchie, en dan word je geacht die taal te spreken. Een vergissing, 
want ik conformeer me niet aan eenzijdige standpunten, en had lak aan posities. Aldus werd ik zelfs dankzij 
dat OR-lidmaatschap uit mijn laatste baan geschopt, een nieuw leven in. Vandaar dus mijn opmerking over die 
zogenaamde rechtsbescherming van OR-leden, wat in praktijk een wassen neus bleek te zijn. Aldus leer je 
ook je vrienden en vijanden in een bedrijf kennen. Vrijwel het voltallige personeel stond en bloc achter me 
(met alle risico’s vandien), waar de collega’s van de staf zich in stilzwijgen hulden, terwijl ze beter wisten. 
Angsthazen, op een na, die uit eigener beweging ontslag nam, uit solidariteit. Een zeldzaam verschijnsel, het 
maakte de meeste indruk op me. En het was ook nog eens een vrouw met verantwoording voor een gezin, dus 
dat tikt dubbel aan. Wat me overigens bij dat alles opviel was dat het juist de vrouwen waren die hun nek het 
verst durfden uit te steken, waar de mannen voor de veiliger wegen kozen. Het is inmiddels vijftien jaar 
geleden, maar niet ondenkbaar is dat ik me mede daardoor het lot van onderdrukte vrouwen misschien meer 
aantrek dan gangbaar, wat voor jou wellicht verklarend kan zijn voor mijn visie over hoofddoekjes. Trek het 
allemaal niet naar links of rechts, ik heb helemaal niets met de gangbare ideologieen. Sterker nog, ik ben van 
mening dat er maar een (accent) soort aandeelhouders bedrijven past, en dat zijn de werknemers. Misschien 
ben ik dus wel communist, hoewel mijn woonomgeving weer ultrarechts doet vermoeden  .

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 november 2008, 21:39 uur

102-Gloria—Aan mij hebben ze al genoeg als wandelend pamflettist  . En inderdaad is mijn ‘nieuwe leven’ 
zelfs nog beter dan al die vorige levens, dus mij hoor je niet klagen.
Wat dat onderwijs betreft wil ik wel enkele kanttekeningen maken. Inhoudelijk is het inderdaad 
achteruitgehold, vooral dankzij Mammoetwet en leerfabrieken, waarbij persoonlijke benadering en individuele 
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kwaliteiten op de tocht kwamen te staan. Tot zover zijn we het dus wel eens. Maar het virtuele tijdperk biedt 
toch ook ongekende voordelen. De wereld ligt open, en binnen no time kan meer kennis worden vergaard dan 
ooit het geval was. En wat die (vervlakking in) contacten betreft, dat valt volgens mij reuze mee. Contactarme 
kinderen bijvoorbeeld krijgen nu veel meer kansen dan voorheen. En degenen die makkelijk contact leggen 
doen dat ook buiten de pc wel. Eenzaam ben je in je hoofd, en kan je ook zijn te midden van velen. Ik ben dus 
niet zo bang voor gebrekkige / ontoereikende contacten, waar eigenlijk alleen de vorm is gewijzigd. Wel is het 
zo dat we die kinderen hun natuurlijke speelterreinen hebben afgenomen, maar dat betreft vooral de steden. 
En…we hebben hun zelfredzaamheid afgenomen, en dat vind ik nog veel kwalijker. Als kinderen vermaakten 
wij onszelf in de jaren zestig, daar hadden we niemand voor nodig. Geen hangplekken, geen begeleiders, geen 
subsidies, het ging allemaal vanzelf, we moesten wel en wisten niet beter. Lezen, muziek, dans, spelen, zelf 
ontdekken, in kuilen vallen en weer opstaan, het hoorde er allemaal bij. Net als die schop onder je kont als je 
iets verkeerd deed, al was het maar om grenzen te stellen. Niemand liep met een steekwapen in de zak, 
niemand peinsde erover een goedbedoeld advies met een vuistslag te beantwoorden, en tegen volwassenen 
werd nog opgekeken. Dat is allemaal verdwenen, met een jungle ervoor in de plaats. Onderwijs en ouders zijn 
hevig tekortgeschoten, en beide(n) dienen herzien en heropgevoed. Die klus laat ik graag aan u, ik begin er 
niet meer aan  . De karakters van die ouders zijn al lang en breed gevormd, maar dienen wel van (nieuwe) 
grenzen te worden voorzien, en wel op een dusdanige wijze dat ze het -nader te bepalen- opvoedende 
onderwijs niet meer in de weg staan. Pas dan kan er weer een start gemaakt worden om balansen te herstellen. 
Verschil met vroeger is ook dat kinderen een stuk assertiever zijn geworden, maar het is wel een assertiviteit 
waar weinig fundament onder te bekennen is…
Wat die seks betreft…daar hebben we nog nooit een Rouvoet tussen de deur voor nodig gehad. Zo tussen de 
vijf en acht jaar speelden wij vroeger doktertje (doen ze in ziekenhuizen nog steeds  ), de lagere school was 
goed voor gedegen onderzoek, wat in de eerste klassen van de middelbare school (maar vaak ook eerder) 
werd gepraktiseerd. Dat was norm, maar wordt nu kennelijk als uitspatting beschouwd. En ach, die kleding…
inderdaad nu uitdagender, maar dat is deze tijd eveneens, en ‘vroeger’ wisten wij al dat het om de inhoud 
ging, en niet om de verpakking  . Het is (ook letterlijk) allemaal iets opener geworden, maar als 
vijftienjarige Lyceist wist ik eveneens prima te openen, en daar waren altijd twee partijen voor nodig. Reken 
daarbij dat kinderen in een tijdsbestek van pakweg veertig jaar eerder rijp geworden zijn, en er is dus feitelijk 
helemaal niets aan de hand, op Rouvoet na.
Het leven is in relatief korte tijd nogal drastisch veranderd. Zekerheden werden stelselmatig ondermijnd en / of 
zijn verdwenen, egoïsme, egocentrisme en individualisme lijken vaak de dienst uit te maken, en de 
terugtredende overheid blijkt alleen terug te treden als het welzijn betreft, want het ronduit stupide 
vooruitgangsdenken maakt nog steeds de dienst uit.
Gloria, je staat toch dichterbij dan aanvankelijk verondersteld, en dat voelt in ieder geval wat mij betreft goed. 
Groetjes.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 12 november 2008, 21:46 uur
104-Veronica Cramer—Als lid van Mensa wil ik even iets corrigeren, want die 1% moet 2% zijn, dus 
inderdaad veel meer  . Maar een i.q. is feitelijk niet meer dan motorinhoud, gas geven moet je zelf doen, zij 
het dat je vaak wel eerder op snelheid zit dan andere weggebruikers. Natuurlijk moet een brein altijd gevoed 
worden, maar het ene brein pikt die voeding niet of nauwelijks op, terwijl het andere brein het verslindt, met 
bijbehorende keutels. Mischien maakt dat het verschil…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 13 november 2008, 17:57 uur
107-Veronica Cramer—Die 2% is een aanname, het zal er wel omheen schommelen. En inderdaad maakt het 
maaiveld hier de dienst uit, behorend tot het culturele erfgoed van ‘doe maar gewoon’. Men vergeet daarbij dat 
het juist ‘ongewoon’ is dat aan de wieg staat van verandering. Dit land loopt inmiddels op veel terreinen 
achter, want ‘gewoon’ en ‘gemiddeld’ zullen en moeten de dienst uitmaken. Een gevolg is dat degenen die in 
staat zijn tot excelleren noodgewongen moeten onderpresteren, om niet buiten de boot te vallen. In ander geval 
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mogen ze vaak rekenen op vijandigheid en onbegrip. Die heilige middelmaat geldt zowel onderwijs als 
bedrijfsleven, hoewel er soms lichtpuntjes te ontdekken zijn, zoals speciaal onderwijs, afgestemd op 
capaciteiten.
108-Reinier—Mensa legt de lat bij de uiterste twee procent van het spectrum, dus het 98e en 99e percentiel, 
oftewel >148, maar bedenk daarbij dat de criteria discutabel zijn, en meer behelsen dan alleen een 
verstandelijke vermogen, zoals bijvoorbeeld motivatie, creativiteit (originaliteit, intuitie, associatie, flexibiliteit) 
en intellectuele capaciteiten, waarbij ik me nog afvraag in hoeverre de veel voorkomende combinatie met 
hooggevoeligheid (mede)bepalend is. Mocht je er meer over willen weten, kan ik je aanraden de Mensasite te 
bezoeken, en bijv. ‘Het MensaQuotient’ van Karel Jurgens aan te schaffen. Overigens is het wel aardig om te 
weten dat de zogenaamde autismespectrum stoornis van kinderen bij het juiste onderwijs als vanzelf kan 
verdwijnen. Al met al is er inmiddels wel e.e.a. in beweging gezet om kinderen uit hun i.q.-isolement te 
krijgen, maar er is nog een lange weg te gaan.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 13 november 2008, 21:02 uur
112-JN de Graaff—A. Als verstokt roker wil ik u er even op wijzen dat de inhoud van dat pakje niet staat 
voor kanker, althans niet meer dan de walm van een bus, het fijnstof van een stad, het gras van een 
snelwegkoe, de stress van een batterijkip of het schap van een supermarkt. B. Bevredigd worden in 
fietsenkelders resp. -hokken was ook een Nijmeegse PvdA-wethouder toevertrouwd, terwijl zijn D’66 
burgemeester het snel wegpoetste, dus dat is niet alleen het domein van minderjarige meisjes.
U koppelt seks aan liefde, en Rouvoet ziet het zelfs als een soort huwelijksbonus. Van mij mag u, maar u 
maakt de dienst voor anderen niet uit, en Rouvoet evenmin. Als u seks nu eens ontdoet van politieke of 
religieuze overtuigingen, en beperkt tot wat het is, namelijk een volstrekt normale, natuurlijke behoefte, dan 
ziet de wereld er gelijk een stuk vriendelijker uit, en kan je van seks genieten als van een glas bier of sigaret. 
Bijkomend voordeel: je wordt hooguit dronken van geluk, en het risico op kanker is nul. Het schijnt zelfs erg 
gezond te zijn. Wat dus resteert zijn leeftijd en het vrijwillige karakter ervan. En eerlijk gezegd heb ik liever dat 
ze met dertien jaar jaar van elkaar genieten, dan met een mes of grote waffel aan het afslachten of vernielen 
gaan. Overigens deden ze in onze parochie niet aan dierenseks, dus wat mij betreft toch maar liever het 
gangbare doktertje spelen van toen, ook al zweert u bij kippen  .

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 november 2008, 17:20 uur
114-Reinier—Ik heb even voor je geinformeerd, en de testpsycholoog vermeldde eveneens dat ‘de uitslag van 
de toelatingstest niet valide of betrouwbaar is voor kinderen jonger dan 14 jaar’. Dat valt ook mij tegen, maar 
de beperking zit hem dus in de testen zelf. Nog even geduld betrachten, het is niet anders, maar daar staat 
tegenover dat als het eenmaal zover is je kinderen bij Mensa in een warm bad belanden, een ervaring die ze 
met nagenoeg alle mensalen (inmiddels ca. 3000) delen. Ze hoeven niet uit te leggen, noch zich in te houden. 
Ze kunnen zichzelf zijn en worden begrepen. Overigens is de definitie van de ook jou ongetwijfeld bekende 
Leonardoscholen / toekomstige -klassen op basisscholen met een score van >130 anders dan die van Mensa, 
maar wellicht is dat voor hen al een gepasseerd station, gezien hun leeftijden. Mensa presenteert zich op de 
studiebeurs in Utrecht, daar zou je vast contacten kunnen leggen en ze aan de vereniging laten ruiken, maar 
daar is de jaarlijkse promotiedag (de laatste jaren in Wychen) eveneens geschikt voor. En verder blijft het 
natuurlijk nog behelpen met die scholen. Als je je zorgen duidelijk maakt, dan dient de school helder te maken 
wat ze voor jullie kunnen betekenen, want ouders en school dienen aan dezelfde kant te staan. En als die 
bereidheid ontbreekt en men er zich niet in wil verdiepen, dan moet je je afvragen of je nog wel met ze in zee 
wilt gaan. Het gaat om het belang van de kinderen, en in ieder geval mogen ze drieduizend 
ervaringsdeskundigen binnen Mensa aan hun zijde weten, want die kennen het klappen van die zweep maar al 
te goed. Sterkte en succes toegewenst!

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 16 november 2008, 12:37 uur
126-Veronica Cramer—Ik vermoed dat u hierbij toch iets te weinig ervaring en invoeling aan de dag legt, 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/08/waar-bemoeit-de-onderwijsinspectie-zich-eigenlijk-mee/#comment-51716
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/08/waar-bemoeit-de-onderwijsinspectie-zich-eigenlijk-mee/#comment-51753
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/08/waar-bemoeit-de-onderwijsinspectie-zich-eigenlijk-mee/#comment-51757


want de dagelijkse praktijk leert anders. Het gaat niet om de exclusiviteit van dat clubje, maar om de 
bescherming van wat elders weerloos is en niet tot bloei kan komen. U onderschat de gevolgen daarvan, maar 
ik ken ze maar al te goed. Het gaat ook niet om de door u aangegeven andere kwaliteiten, want daar worden ze 
echt wel mee geconfronteerd, binnen- en buitenschools. En natuurlijk lopen er tal van ouders rond die hun 
kind over grenzen heen proberen te drukken, maar dat geldt juist niet voor deze groep, waarvan de ouders (bij 
herkenning) enkel op zoek zijn naar een passende omgeving. In dat soort omgevingen was en is ons land nog 
steeds zwaar onderbedeeld, met alle gevolgen vandien. Ik zou over die gevolgen maar niet te licht denken, 
want daar worden dergelijke kinderen juist doodongelukkig van.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 november 2008, 11:42 uur
129-Veronica Cramer—Met uw eerste zin ben ik het helemaal eens, maar de praktijk is weerbarstiger. Het 
aantal zelfmoorden onder die groep is ook hoger dan gangbaar, dus reden temeer voor extra aandacht. 
Hoogbegaafde kinderen (vaak ook hooggevoelig) komen net als anderen aan de (werk)bak, maar dan 
beginnen de problemen pas, omdat ze enkele stappen vooruit denken en zien, dus goed voor onbegrip en 
naijver. Het zal u dan ook niet verbazen dat het leeuwendeel der hoogbegaafden pas na veel omzwervingen 
vaste grond onder de voeten krijgt. Enerzijds vanwege hun niet te stillen honger naar kennis, alsmede de 
gevoelde drang daarmee ook daadwerkelijk aan de slag te gaan, iets dat in praktijk vaak onmogelijk is of 
wordt gemaakt. Anderzijds de grote hang naar variatie, dus wars van herhaling, want de materie is snel eigen 
gemaakt, dus het onbekende lonkt. En tenslotte worden ze maar al te vaak als bedreigend ervaren, met name 
door alles dat aan het pluche zit vastgekleefd. Hoogbegaafden hebben permanent behoefte aan uitdaging, 
anders slapen ze in, en u zult begrijpen dat veel bedrijven niet tot dergelijke voeding in staat zijn. Onze 
maatschappij is afgestemd op grote gemiddelden, en wat daarbuiten valt dient zich maar aan te passen. Tenzij 
in negatieve zin, want dan staan massa’s hulptroepen klaar, incluis bijbehorende subsidies. Vreemd, want 
onze toekomst hangt voor een belangrijk gedeelte wel af van deze bovenlaag, dus je zou mogen verwachten 
dat die wordt begrepen, beschermd en begeleid om tot volle bloei te komen. Ook civilisatie kent zo zijn 
beperkingen  .
128-Reinier—Ik was / ben er zelf een, en tevens lang lid van Mensa, dus weet zo ongeveer wel wat er 
allemaal speelt. Maar ik ben altijd mijn eigen weg gegaan, en heb dankzij veel jongleren (alsmede geloven in 
eigen kracht, goed voor een minimum aan concessies) weliswaar de nodige muren moeten slechten, maar dat 
maakte weer onderdeel uit van een leerproces. Relativeren en doorzetten dankzij een niet kapot te krijgen 
optimisme stonden en staan nog steeds aan de basis. Maar ik ben ook de eerste om toe te geven dat lang niet 
iedereen zo makkelijk door het leven rolt als ondergetekende. Gelukkig komen verreweg de meeste mensalen 
uiteindelijk goed terecht, en binnen Mensa (onder)vinden ze het begrip waar ze recht op hebben, dus een soort 
van thuiskomen. En het sterkt ze te overleven in een wereld vol middelmaat. Hou die club voor je kinderen 
dus goed in de peiling, er is ook een jongerenafdeling vanaf 18 jaar, met diverse aktiviteiten.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 november 2008, 17:41 uur
104-Gert Ruyer—Dat is maar beperkt waar. Als staatshoofd behoor je transparantie te betrachten, omdat je 
handelen van invloed kan zijn op het landsbelang. Dat gebrek aan transparantie leverde ons Lockheed op, 
alsmede links en rechts uit de kast komende koters van Bernhard. Dat is dus tevens het gevaar van al die 
knipmessen om je heen. Als Juliana belangrijke zaken moest ondertekenen, terwijl ze zo gek als een deur zou 
zijn, dan is ze niet alleen manipulabel, maar kan dat tevens verregaande consequenties voor het volk hebben. 
Het priveleven van een koningshuis valt nu eenmaal samen met hun functie. Niet meer dan een keuze, je kan 
er ook afstand van nemen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 november 2008, 11:30 uur
Het is werkelijk godgeklaagd dat een dergelijke voorrangsregeling zelfs in overweging wordt genomen, alle 
prietpraat van die bestuursvoorzitter ten spijt. Zijn we net verlost van dat ongewenste klassenstelsel, wordt er 
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via een bocht weer naar ingangen gezocht.

De wachtlijsten in zijn algemeen zullen er niet korter of langer van worden, maar waar de een eerder wordt 
geholpen, wordt dat volautomatisch voor de ander dat dus later. En langere openingstijden vragen meer 
personeel; ik ben benieuwd hoe dat ziekenhuis dat denkt te financieren, want uit de extra bijdrage is dat 
onmogelijk. En hoe moet een bijstandsmoeder met urgentieverklaring, maar zonder negenhonderd euro nog 
aan de bak komen? De gezondheidszorg is in dit land al ver ondermaats, dus daar past dat gerommel met 
wachtlijsten weer prima bij. Mijn voorstel: als je toch een bak geld te besteden hebt, kies dan voor een 
privekliniek, dat geneest in vrijwel alle gevallen sneller en beter dan in de ziekenfabrieken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 14 november 2008, 11:03 uur
De kop klopt niet. Vogelaar manoeuvreerde zichzelf in een onhoudbare positie, met aftreden als logisch 
gevolg, dus had niets te kiezen. De tijd van even eindeloos als uitzichtloos zwachtelen is voorbij, en dat heeft 
ze nooit begrepen, noch willen begrijpen. dat filmpje van GeenStijl vind ik absoluut niet terzake doende, maar 
met die prachtwijken en Antillianen heeft ze zich in eigen vingers gesneden, dus moet daar terecht voor 
bloeden.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 november 2008, 14:03 uur
134-A. de Vries—U bevestigt uw veronderstelling, gelet op ‘kennelijk ben ik een softie. Ik ben voor harde 
aanpak van rotjochies’. De benaming ‘rotjochies’ voor criminelen, vandalen, mishandelaars, kortom tuig van 
de ergste soort lijkt me toch echt een understatement, en inderdaad gebezigd door softies.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 november 2008, 18:13 uur
146 – Ton Hollander—Ik ben het volledig met je eens, maar vrees dat dat zelfs een boek vol argumenten nog 
te weinig zal zijn om blind en doof te overtuigen. Enfin, dit is in ieder geval een waardige poging, het wachten 
is nu op de stempels- en hokjesvereerders  .

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 16 november 2008, 12:17 uur
Wat valt Bos eigenlijk kwalijk te nemen? Die man is niet heiliger dan de paus, en een dergelijke gang van 
zaken kom je overal in politiek en bedrijfsleven tegen. Dat Vogelaar niet voldeed en bij een groot deel van de 
bevolking weerstand opwekte lijkt me inmiddels wel duidelijk, dus Bos heeft alleen al vanuit electorale 
overwegingen gelijk die rotte appel uit zijn mand te verwijderen. Al die kritiek op hem vind ik nogal 
hypocriet, waar de andere partijleiders niet anders tewerk zouden zijn gegaan, geheel voorspelbaar hoewel 
minder zichtbaar.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 november 2008, 10:36 uur
169-Ton Hollander—Uitstekend verwoord, en ik ben het helemaal met je eens. Maar het gevecht tegen ziende 
blind en horende doof valt niet te winnen, en dat is juist de grote tragedie die aan de basis staat van genoemde 
problemen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 november 2008, 14:31 uur
Die vraag zou ook ik graag beantwoord zien, maar liever niet door Britta Bohler, zoals ik ook niet aan 
Holleeder zal vragen of hij op mijn kluis wil passen. Het inleveren van privacy is de (hoofd)prijs die we o.a. 
voor de niet te beteugelen criminaliteit moeten betalen. Of beter nog: voor de uiterst gebrekkige aanpak 
daarvan alsmede de naar verhouding milde straffen. En natuurlijk is dat verzamelen van gegevens ver 
doorgeslagen, maar of dat te ver is lijkt me per persoon verschillen. Alleen als het door betrokkene als zodanig 
wordt ervaren is het te ver, maar ook dat is betrekkelijk, en afhankelijk van de verstrekte ruimte. Ik kan me in 
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een stad nog redelijk anoniem wanen, waar in een gehucht de sociale controle groot is, en dus de privacy 
gering. Het virtuele tijdperk heeft zo zijn voor- en nadelen, maar verschilt nauwelijks van het echte leven, op 
een veelvoud aan meegenieters na. Een gat in de markt lijkt me preventie, goed voor tal van arbeidsplaatsen, 
dus alle nadeel heb zijn voordeel.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 november 2008, 17:43 uur
7-J.M. van de Bunt—Tja, daar heeft u een punt. Ik was recent in Montpellier, en terwijl het hier koud en 
regenachtig was, zaten we daar in ons overhemd op een terras in de zon te roken. Dat is niet zomaar een 
verschil, maar een essentieel verschil! In de café’s was niemand te bekennen, de terrassen zaten vol met 
rokers. In Nice, Monaco, Montpellier, Sete, overal waren die taferelen waar te nemen. Hier echter wonen we 
in een binnenklimaat, en zijn ons zelfs de keuzemogelijkheden afgenomen. Ik ben het dan ook helemaal eens 
met 47-Robert Weeren, dus (niet)rokerscafe’s in het leven roepen, dan wordt niemand tekortgedaan. Tot die 
tijd kan het verzet niet groot genoeg zijn, en mag -nee, moet- wat mij betreft het rookverbod landelijk 
geschonden worden, door de gehele horeca. Het wordt echt tijd dat we niet alles meer happen en slikken wat 
ons door de regenten / betweters in de strot wordt geperst. Als de overheid zo graag wil terugtreden, dan 
graag iets minder selectief. En als de regenten willen weten hoe hun onderdanen er werkelijk over denken, 
staat het enige echte democratische middel van referendum ter beschikking, maar daar hebben ze juist 
gruwelijk de pest aan, want het zaagt onder hun toch al wankele poten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 november 2008, 21:59 uur
65-Mariska Jacobs—Prima vraag, en over het antwoord hoeft geen misverstand te bestaan, want van die 
mondige burgers is geen spaan meer over. Die zijn al lang geleden ingepakt door brood en spelen, en door een 
hersenspoeling waar ze in sekteland diep de oorverdovende pet voor zouden afnemen. De denkende massa 
heeft plaatsgemaakt voor de werkende massa, graag bereid om te worden gemanipuleerd, want druk druk 
druk, met niets. Opvallend is trouwens dat de antirooklobby zich ook hier even ongenuanceerd als giftig roert, 
dus kennelijk is het poldermodel eveneens ten grave gedragen. Wat resteert is een krachtdadig optreden, net 
wat u zegt, want onze gezondheid staat nummer 1. Welnu, in dat geval moet vanaf vandaag alle koeienmelk uit 
de schappen, om maar eens een algemeen gewaardeerde en geschonken, zij het uiterst schadelijke drank te 
noemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk al lang geleden uitgewezen dat koeienmelk weliswaar 
bevorderlijk is voor de groeifase van kinderen tot ca twaalf jaar, maar vanaf die leeftijd juist in hoge mate 
kankerverwekkend is, naast een groot risico op botontkalking. Ik heb er zelfs een reportage van twee uur over 
gezien op de BBC, en besloot terstond te stoppen, al is het een jaar of achtenveertig te laat. Nooit meer iets 
over gehoord, kennelijk spreken ze in polderland geen Engels, anders dan Sale. Ik bedoel maar: het echte gif 
dat we consumeren heet ‘manipulatie’.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 november 2008, 16:05 uur
Ooit was er het klootjesvolk, en het heeft er alle schijn van dat deze soort weer is herrezen, gelet op diverse 
reacties. Ook dit kabinet maakt er onmiskenbaar deel vanuit, want Befehl ist Befehl, ook al wordt er 
ongehoord selectief bevolen. Onze deocratie heeft het polderen afgezworen, want de volksverlakkende 
voorgangers maken de dienst uit. Edoch, vandaag wordt groot alarm geslagen over het gebruik van antibiotica 
in de veehouderij. Ondanks het gevaar voor de volksgezondheid wordt dit steeds meer gebruikt (tussen 1999 
en 2006 is het gebruik met 60% gestegen). Zonder maatregelen kunnen resistente superbacterien de kop 
opsteken, die o.m. voor patienten in ziekenhuizen fataal kunnen uitpakken. Drie jaar geleden is vastgesteld dat 
varkens de MRSA-bacterie op mensen kunnen overbrengen. Het Min. van Landbouw zegde maatregelen toe, 
waarvan het nooit is gekomen. Let wel: het betreft biggen, melkkoeien en kuikens die miljoenen gezinnen 
vrijwel dagelijks op het bord krijgen. Ben toch benieuwd hoe Ab Klink daarmee omspringt, want hij schijnt 
iets met volksgezondheid van doen te hebben. Aantoonbaar schadelijk met enorme gevolgen voor een groot 
deel van de bevolking, maar het CDA hult zich al jarenlang in (dodelijk) stilzwijgen. En dat stelletje hypocriete 
regenten wil roken in cafe’s gaan verbieden… Hier past alleen nog een revolutie, want de dodelijkste 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/17/heeft-het-rookverbod-nog-toekomst/#comment-52391
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/17/heeft-het-rookverbod-nog-toekomst/#comment-52594
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/11/17/heeft-het-rookverbod-nog-toekomst/#comment-52647


bacterieen zitten in de regering.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 november 2008, 16:42 uur
158-Tante Bep—De wet wordt bepaald door mensen, behoort gerelateerd te zijn aan de wensen van een 
meerderheid, en is derhalve geen statisch gegeven. Zo’n medebepaler is bijvoorbeeld staatssecretaris De Vries 
van Defensie. Dit omstreden figuur (Balkenende zweert bij hem!) blijkt de Tweede Kamer deze week 
opnieuw verkeerd te hebben geïnformeerd over de straaljager van de Zweedse vliegtuigbouwer Saab, de enige 
concurrent van de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF) voor de opvolging van de F-16. Verkeerd 
informeren van de Kamer behoort tot de politieke doodzonden, goed voor onmiddellijk ontslag. Heeft u 
eigenlijk wel enig idee door wie u wordt geregeerd?

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 november 2008, 21:12 uur
Ik stel voor om kerken die wierook en kaarsen gebruiken eveneens te sluiten. En wat te denken van al die 
slechte adem, dus weg met die kleppen. Het leger kan afgeschaft, want lijken veroorzaken een vreselijke 
stank. Verder dienen we onze soort te ontdoen van darmen, teneinde van al die ongewenste moerasgassen 
verlost te zijn. En last but not least moet dit kabinet als de sodemieter opkrassen, want daar hangt al vanaf de 
start een onwelriekende geur aan, zelfs nog schadelijker dan dioxine voor het stemvee. Dus voor mij geen 
bomen van Bos, geen dragers voor Balkenendes, en in godsnaam geen Klinknagels aan mijn kist.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 19 november 2008, 11:21 uur
191-Gloria, we zijn het weer helemaal eens!;) De beste oplossing is natuurlijk het polderlandse gedoogbeleid, 
hoewel aan niemand uit te leggen, maar dat is juist de kracht ervan. Ik stel dus voor dat we als rokers in cafe’s 
net doen of we geen rookwaar bij ons hebben, terwijl de kastelein net doet alsof hij die niet verkoopt. 
Vervolgens ademen we de rook in, maar doen net of we die niet uitblazen. Daarna doen we net alsof de 
asbakken leeg zijn, en stappen aan het einde welgemoed naar buiten, waar we net doen alsof we frisse lucht 
inademen. Uiteindelijk gedogen we deze regering ook nog steeds, en doen net alsof we in een democratie 
leven.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 19 november 2008, 21:45 uur

233-Henk Hiensch—Naar Frans Halsema en Jenny Arean misschien?  . Onze christelijke regenten zijn 
doordrongen van het antwoord op de vraag ‘waartoe zijn wij op de 4,57 miljard jaar draaiende aarde?’ In een 
democratie laat je het volk daarover beslissen, en in een deocratie krijg je de antwoorden zomaar aangereikt, 
dus zelfdenken hoeft niet meer. Dat is maar goed ook, want dan zou het antwoord luiden: ‘nergens toe!’ Nu 
echter heeft Hem voor ons beslist dat wij hier zijn om ‘in het hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.’ 
Althans, dat gold voor katholieken van voor de oorlog, want na de oorlog werd het ‘hier’ geschrapt. En naar 
dat schrappen hebben ze in dit kabinet goed gekeken, want het ‘hier’ dreigt alweer tientallen jaren te 
overheersen, dus alle zeilen dienen bijgezet voor het ‘hiernamaals’. Nog even, en Klink komt met een alleszins 
plausibele verklaring. De vele wolken in de polderlandse luchten blijken opeengehoopte rookwolken uit de 
hemel te zijn, alwaar enige triljarden voormalige rokers onder Hem’s hoede gezellig zitten te paffen. En de 
peuken worden uiteraard aangestoken door vulkaanuitbarstingen, want het rookgenot start onder de grond. 
Tot zover het hiernamaals. ‘En het hier dan?’ zult u vragen. ‘Hier?’ zegt Klink resoluut ‘Hier is geen vraag, 
maar een uitroepteken, dus Hier met die peuken!’ Goddank zijn niet alle druiven zuur…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 21 november 2008, 17:47 uur
272-Gerrie Vis—Dat van die schoorsteen geldt natuurlijk ook de knoflooketers, hoop ik. Die hebben zelfs 
een schoorsteen met twee pijpen nodig, voor op en onder het dak  .
Alsof al onze gedragingen -op roken na- niet van invloed zijn op anderen… De praktijk is echter dat we geen 
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poot kunnen verzetten of geen woord kunnen uitspreken zonder invloed uit te oefenen, op onszelf en anderen. 
We worden dagelijks 24 uur zowel fysiek als mentaal beinvloed, van wieg tot graf, en vrijwel altijd ongewild 
of ongewenst. De meeste reacties van niet-rokers ervaar ik dan ook als hypocriet en selectief, want gaan 
moeiteloos voorbij aan de complexiteit van leven. De invloed van roken staat nu eenmaal niet op zich. 
Gemakshalve wordt het maar gerelateerd aan longkanker, terwijl nog volstrekt onduidelijk is of en in welke 
mate het daaraan bijdraagt. En ja, het verhoogt de bloeddruk en kans op hartstoornissen, maar dat doen tal van 
andere gewoonten eveneens, tot joggen toe. Wat me bij dit alles nog het meest verontrust is het gemak 
waarmee vele niet en anti-rokers de zoveelste dwangbuis menen te mogen aanbrengen. En dan de wijze 
waarop… Plotseling barst het van de astmapatienten en kledingfetesjisten (alleen de cafe’s en stomerijen 
hebben het nog niet gemerkt), en blijken tolerantie en overleg uit het woordenboek gehaald. De ooit bevochten 
vrijheden worden stelselmatig ondermijnd of botweg afgenomen, koning Schraalhans maakt de gereformeerde 
dienst uit. Darwin legt het af tegen de goden, zoveel is duidelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 23 november 2008, 17:00 uur
310-Alphonse Scaf—U raakt de kern van het verhaal! De gezondheidscultus, de fantasieloze steenmassa’s die 
ons omhullen (vandaar die jaarlijkse vlucht naar landen als Frankrijk, ooit een bruidspaar achtergrondfoto’s 
zien maken van een Nederlandse buitenwijk?), het hersendimmende volksvermaak, het zijn maar enkele 
oorzaken, maar ze hebben wel de ziel uit onze samenleving getrokken. Met dank aan de USA, want plastic 
fantastic in het land waar sterretjes op geslachtsdelen worden geplakt, maar kogelgaten niet groot genoeg in 
beeld kunnen komen. Ons land is in ernstige mate vergiftigd door dat menshatende denken, en de grote 
gifmengers maken helaas deel uit van dit, maar ook vorige kabinetten. We zijn al lang toe aan een revolutie, 
maar ik vrees het comagehalte van de kandidaten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 26 november 2008, 21:29 uur
Ik signaleer de laatste jaren een enorme toename van kanker, in al zijn verschijningsvormen. Om me heen zijn 
in korte tijd twaalf vrienden / kennissen door kanker getroffen, varierend in leeftijd van 26 (teelbalkanker) tot 
58 (darmkanker). Daarnaast zijn uit dezelfde -ruime- kring inmiddels tal van doden gevallen, allemaal veel te 
jong (tussen de 35 en 50) en zonder uitzondering door kanker. Het gros ervan rookte stevig, maar niet een 
stierf door longkanker. Ik laat me niet (meer) gek maken met het verband tussen roken en kanker, waar alle 
andere verbanden buiten schot worden gelaten. Luchtvervuiling (oh ja, we hebben een beetje last van fijnstof, 
maar gelukkig regent het af en toe), gemanipuleerde voeding (kleine concentraties, eet u maar rustig door), 
bodem- en watervervuiling (mooi zand voor de kinderen, en drinken kan echt geen kwaad), stress 
(buitengewoon goed voor u!) en de diverse combinaties (er gaat niets boven een cocktail!) moeten wel aan de 
basis staan van de meeste soorten kanker, maar dat wordt nauwelijks onderzocht, genegeerd of domweg 
verzwegen. Wat resteert is pappen en nathouden, de hele kankerindustrie drijft erop. En het roken mag als 
bliksemafleider dienen. Wij -dom en te manipuleren als altijd- maken ons druk over gevolgen, en laten 
oorzaken ongemoeid. ‘Roken is dodelijk / Rokers sterven jonger’ staat op een pakje peuken. Ronduit leugens, 
want als stelling onbewezen. Maar wat ik in praktijk wel bewezen zie zijn al die doden door andere vormen 
van kanker, en ik ben onderhand razend benieuwd waar we de rooketiketten nog meer op gaan plakken, want 
met name het rookvrije leven is verrekte dodelijk, zoveel is duidelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 november 2008, 12:17 uur
330-Alphonse Scaf—Bedankt voor uw aanvulling, het accentueert nog eens waar de echte problemen te 
vinden zijn, die ons letterlijk in de strot worden geduwd. Dankzij ongebreideld winstbejag, en de kongsi van 
beleids- en winstmakers. Die gelegaliseerde moordenaars krijgen nog steeds vrij baan, met de consument als 
gifstortplaats. We zijn aan een andere wereld toe, maar de bestaande systemen werpen nagenoeg onneembare 
barricades op. Het is die adel, die in Frankrijk 1789 het loodje moest leggen, et l’histoire se repete, wat mij 
betreft.

Willem Nijmegen zegt: 
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woensdag 19 november 2008, 21:07 uur
Ik zou de vraag met een tegenvraag willen beantwoorden: ‘Vindt u het normaal dat abortus na het achttiende 
jaar zomaar mag, in de leger-stede?’ Maar feitelijk worden we een leven lang geaborteerd, vanaf de geboorte. 
We drijven van de oorsprong af, tot een vrucht die al snel zo rot is als een mispel. In dat licht bezien kijk ik 
niet op een weekje meer of minder…

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 23 november 2008, 16:37 uur
88-Gabriel Aubry— U vergelijkt appels met peren. Een rechtvaardige verdeling van (grond)stoffen 
rechtvaardigt geenszins een nog verdere bevolkingstoename, maar leidt ’slechts’ tot een (nog) snellere 
uitputtingsslag. Volgens uw berekening echter zijn de grondstoffen kennelijk onuitputtelijk, zolang we maar 
gelijk verdelen. Welnu, dat is een illusie, we worden nu eenmaal niet als altruist geboren of gevormd, en dat 
merk je pas goed als het vernis van onze soort wordt geschraapt. Het maakt derhalve niet uit dat zeeen worden 
leeggevist, de bodemschatten ontgonnen en het leefmilieu vervuild en vernietigd door 7 of 64 miljard mensen. 
Waar het om gaat is de eindigheid en het tempo waarin we dat gezamenlijk bereiken, omdat we niet onze 
biotoop, maar de mens met zijn waanzinnige behoeften centraal stellen. U doet dat eveneens, want heeft geen 
moeite met een veelvoud van het huidige aantal. U gaat kennelijk voor welvaart, waar welzijn meer behelst 
dan een bak voer en een plaat boven je kop. Dat die plaat bij verreweg de meesten van ons voor die kop zit 
tekent onze visie en toekomst.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 26 november 2008, 18:01 uur
93-Gabriel Aubry—U stelt dat er geen sprake is van overbevolking, maar van een onrechtvaardige verdeling 
van grond en grondstoffen, en dat bij een rechtvaardige verdeling de Aarde zelfs 65 miljard mensen aan zou 
kunnen. Dat zijn dus drie stellingen, die geen van drie hout snijden.
Voor wat de overbevolking betreft: een groot deel van de Aarde is niet te bewonen, en dat deel zal door de 
stijging van de zeespiegel nog verder toenemen. Veroorzaakt door het broeikaseffect, veroorzaakt door het 
huidige aantal mensen. Een vertienvoudiging staat voor nog minder (leefbaar) oppervlak en nog meer 
vervuiling en vernietiging, van zowel Aarde als alle erop levende soorten. En een Nederlander woont nu 
eenmaal graag in Nederland, en liever niet op een bewoonbaar stuk Antartica of Sahara, nietwaar. Ik vermoed 
dat u de problemen die het huidige aantal (heeft) veroorzaakt zwaar onderschat. Van ontbossing tot 
natuurrampen, van ontginning en winning tot schaarste, van aantallen tot oorlogen, van vrijheid tot regels. En 
ik weiger te geloven dat we op Aarde zijn om die tijd als mestvarkens in stapelbakken door te brengen.
Het tweede misverstand is dat rechtvaardige verdeling mogelijk zou zijn. Dan zullen we toch echt net zo lang 
moeten klonen tot iedereen gelijk is, en daar zijn de aantallen te groot en de tijd te kort voor, terwijl u en ik 
helemaal niet op elkaar willen lijken. Mensen staan nu eenmaal voor verschillen, en dat blijkt uit tal van 
uitingsvormen, van bezitsdrang tot sociaal engagement, van VVD tot SP. Van rechtvaardige verdeling zal 
noch kan ooit sprake zijn, omdat de motoren daartoe nu eenmaal in vermogen en verbruik verschillen.
Het derde misverstand betreft die uitbreiding tot 65 miljard, als aan voorgaande voorwaarden wordt voldaan, 
wat dus zowel onmogelijk als ongewenst is. Resumerend: meer mensen – meer welzijn is een contradictie, 
waar meer mens met minder mensen zichzelf bewijst.
Misschien helpt het mijn gedachtegang te volgen door nu eens niet de mens, maar de Aarde en alle andere 
vormen van leven centraal te stellen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 21 november 2008, 20:55 uur
Het gaat dit hemelsnuivende kabinet helemaal niet om die scholen, maar om het sluipenderwijs inperken van 
vrijheden die door hun goden als zondig worden beschouwd. Die scholen zijn slechts proefballon en handvat, 
om softdrugs uit te bannen, als opmaat voor nog veel meer. Dit USA-filiaal wordt geleidelijk maar 
onmiskenbaar gekneed tot het moedermodel. Dus tot het land van de economische vrijheid, de enige vrijheid 
die een compleet volk in de tang kan houden. En het brave klootjesvolk maar happen en slikken, want het 
denken verleerd…
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 23 november 2008, 12:29 uur
‘We’ hebben dit kabinet niet gekozen, het is ons opgedrongen, getalsmatig. In ander geval hadden we ook uit 
een lijst met mogelijke coalities kunnen kiezen. Maar los van dit koppen kiezen kan slechts van een begin van 
democratie sprake zijn bij referenda, en daar schort het in alle hevigheid aan. We zitten aldus met een kabinet 
opgescheept dat niet een volk vertegenwoordigt, maar enkel zichzelf, en de politieke / religieuze overwegingen 
die daaraan ten grondslag liggen. Een CDA-kabinet combineert volautomatisch kerk en staat, dus goed voor 
betutteling, want de goddelijke wijsheid in pacht. Dat mag, voorzover die wijsheden door een meerderheid 
van het volk worden gedeeld, maar dat blijkt dus niet het geval. Sterker nog, veel maatregelen staan haaks op 
die volkswil, en zouden bij referendum worden afgeschoten, geheel voorspelbaar.
Zo worden seks en geweld altijd in een adem genoemd. In primitieve gemeenschappen ooit de norm, en in 
sommige culturen nog steeds, ons land heeft er ook een portie van geimporteerd. Het vreemde is echter dat de 
feitelijk onschuldige seks steeds opnieuw als een soort boosdoener (lees: zondig) wordt beschouwd, waar 
geweld kennelijk normaal wordt gevonden, waarmee de veramerikanisering feit is. Een gezag en 
invloedhebbend medium als de t.v. is doortrokken van geweld, met name de commerciele zenders staan er bol 
van, het bloed druipt er dagelijks urenlang van de buis. Toch hoor ik Rouvoet daar niet over, terwijl dat juist 
het eerste is waar hij zich druk over zou moeten maken. Als voor iedere schot- of steekwond een erectie, en 
voor iedere liter bloed het equivalent aan sperma zou worden vertoond is de balans weer hersteld, wat in 
praktijk wil zeggen dat we driekwart van de avond de treurbuis met lullen gevuld zouden zien. Dat zien we nu 
weliswaar ook, maar die spuien vooral nonsens.
De betutteling is dus nogal selectief, en gelijk Maradonna’s doelpunt geleid door de hand van god. Het is die 
god die controle over ons bestaan, en vooral ons doen en laten wil uitoefenen, en Rouvoet is zijn profeet. Die 
profeten krijgen we ook aan de deur, maar het is nooit de bedoeling geweest dat we ze in een regering krijgen. 
Het is dus zaak ons staatsbestel daarop af te stemmen, want anders worden we overspoeld door De Waarheid, 
ook al blijkt dat vooral een leugen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 25 november 2008, 17:28 uur
Hier is geen standaard antwoord op te geven, want afhankelijk van personen, hun mogelijkheden en 
behoeften. De traditionele rol- en relatiepatronen hebben afgedaan, we dienen e.e.a. mede te beschouwen in 
het licht van de diverse samenlevingsvormen. Zonder kinderen hoeft de vraag niet eens gesteld te worden, 
want zijn beide partners doorgaans zelfvoorzienend. Maar met kinderen zie ik eigenlijk maar een belang, 
namelijk dat van die kinderen. Een kennelijk ondergeschoven belang, want gedragsproblemen vormen 
tegenwoordig eerder norm van uitzondering, dus ik vraag me af of de laatste decennia wel zo heilzaam zijn 
geweest, voor het kind. Als we dat belang nu eens centraal stellen, en de taakverdelingen daarop afstemmen, 
dan dienen m.i. aanwezigheid en opvoeding centraal te staan, en in handen te zijn van degene die daar het 
meest capabel toe is. Al dan niet in deeltijd, maar gezamenlijk wel fulltime. Tot zover het ideaalmodel, want de 
praktijk is aanzienlijk weerbarstiger, met partners die elkaar meestal helemaal niet blijken aan te vullen. Eerst 
maar eens goed nadenken over het aangaan van een relatie -en dan vooral de overenkomsten en verschillen op 
tal van gebieden- dan hoeft bovenstaande vraag vermoedelijk niet meer gesteld te worden.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 26 november 2008, 22:01 uur
Ontkennen en niet willen benoemen maken ook in deze discussie nog steeds de dienst uit, dus weinig 
oplossingsgericht blabla. De criminele en bedreigende (we hebben het niet over belletjestrekkers, toch) 
straat’cultuur’ komt vooral op het conto van bruine kleurtjes (ik druk me vriendelijk uit, het M-woord wordt 
vermeden). Tal van steden worden erdoor geteisterd, maar gelukkig wonen de meeste NRC-lezers elders. 
Inmiddels blijken -na miljardenvretend uitzichtloos aanmodderen- de problemen met betreffende groepen 
enkel toegenomen, en bleek de feminiene praatcultuur niet opgewassen tegen het uitwasrijke, 
onderontwikkelde machogedrag. Haantjes moet je op kwaliteit selecteren en waar nodig slachten. Criminele 
Marokhaantjes stuur je direct na het uitzitten van straffen retour Marokko, zonder recht op terugkeer, dus met 
verlies van Nederlandse nationaliteit. Dat hoef je maar enkele malen te doen, en het Marokkanenprobleem 
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behoort tot het verleden. Bijkomend voordeel: de uit te sparen miljarden kunnen aan bijvoorbeeld ouderenzorg 
besteed, dus mensen die wel hun sporen hebben verdiend.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 november 2008, 14:42 uur
Bron: Volkskrant van vandaag: ‘’In de visie van veel Marokkanen in Marokko komen radicale moslims juist 
uit landen als Nederland. ‘Deze mensen zijn nog extremer dan in Saoedi-Arabië’, zei onlangs hoofdredacteur 
Taoufik Bouachrine van Al Massae. En wist minister Verhagen wel hoe Marokko dat voorkomt? Het laat in 
bijna alle 42 duizend moskeeën in het land handlangers van de geheime dienst meeluisteren. Toen lachte 
Verhagen. ‘Euh, wij voeren ook gesprekken met moskeebesturen’, zei hij… Hoe dan ook, Marokkanen in 
Marokko verbazen zich over het gedrag van hun migranten. Tijdens vakanties verwachten ze hen terug in 
mooie kleren. Maar in plaats daarvan komen uit Europa baardmannen en gesluierde vrouwen die hun de les 
gaan lezen. ‘Bij Europa denk je aan beschaving’, zegt Mostafa Abkari, hoofdredacteur van de krant Le Maroc. 
‘Maar deze mensen zijn radicaler in het geloof dan in Marokko.’’
Neem daar eens kennis van, zet die onbegrensde polderlandse pampernaiviteit eindelijk eens aan de kant, en 
projecteer de Marokkaanse visie eens op die straat’cultuur’. Als je het dan nog niet begrijpt, ben je zowel 
mede-veroorzaker als instandhouder van het probleem. Kennelijk wil de PvdA dat juist niet (meer) zijn, 
ongeacht of er electorale overwegingen aan ten grondslag liggen. De partij(en) die dat de PvdA kwalijk nemen 
moeten hun standpunt(en) nog maar eens herzien.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 november 2008, 20:58 uur
- deze reactie voldeed niet aan de netiquette van nrc.nl en is daarom verwijderd -

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 november 2008, 15:58 uur
78-Gloria—U piest met uw antwoord toch wel erg naast de pot. Waarom toch steeds dat 
Marokkanenprobleem ontkennen? En het zijn juist die asielzoekers die feitelijk het meest onder uw 
ontkenning te lijden hebben, want u laat aldus het probleem intact, en daarmee de beeldvorming. De pijlen van 
Ton Hollander, mij e.v.a. zijn gericht op Marokkaanse criminelen en tuig dat hele buurten terroriseert, en niet 
op de Marokkaanse gemeenschap, hoewel die voor een niet te verwarlozen deel (cultuur / religie) mede aan de 
basis staat. Desondanks wordt enkel de groep eruit gelicht die dat troebelste licht permanent op zichzelf werpt, 
dus daarbuiten valt niemand iets te verwijten. Ton Hollander komt met argumenten, maar ik zie u er niet een 
(accent) zelfs ook maar behandelen, laat staan van tafel vegen. Kijk eens naar reactie 77, ook daar staat de 
mening van de grootst mogelijke meerderheid verwoord, maar daar heeft u kennelijk nog steeds geen 
boodschap aan. Beperk u gewoon eens tot de feiten, en tot de slachtoffers van dat tuig, want dat zijn er 
inmiddels meer dan de SP aan leden telt.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 november 2008, 12:37 uur
82-Gloria—Ik val niet bij of af op basis van een politieke of religieuze overtuiging, dus daar verschillen we 
inderdaad hemelsbreed in. En ik heb even weinig als u met dit kabinet, dus daarin komen we weer overeen. 
Maar waar ik helemaal niets mee heb is het decennia lang (door diverse kabinetten, van links tot rechts) 
ontkennen en wegkijken van problemen die juist daardoor zijn toegenomen, al dat softe gepamper ten spijt, dat 
voorspelbaar een heilloze weg is gebleken. Daarin verschillen we dus weer hemelsbreed, want wat u ‘een paar 
klieren’ noemt doet de praktijk geen recht (ik ga dat niet meer verklaren, het staat al ettelijke keren 
beschreven), terwijl ik kies voor de slachtoffers, hun slachtoffers dus (en bespaar me geleuter over die 
zelfbenoemde slachtofferrol van dat gespuis). Al met al zie ik u (noch anderen) tot heden enig zinnig argument 
aanvoeren tegen het door Ton Hollander gestelde, anders dan een negeren, ontkennen, ontwijken en 
verdoezelen. Voor de goede orde: alle allochtonen zijn mij even lief, maar criminelen en terroriserend 
straattuig (niet vergeten, daar hebben we het namelijk over) vallen daar niet onder. En dat u de moordenaar 
van Van Gogh als een ‘kliertje’ beschouwt doet het ergste vrezen voor de toekomst, ook die van Links ja.
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 november 2008, 14:52 uur
Overigens is het wel opvallend dat met name die voor het Marokkaanse gespuis begripvolle lieden aanzienlijk 
minder begrip tonen voor kritiek op hun criminele lievelingen, en zelfs verzoeken tot uitsluiting van critici 
over te gaan (reacties 70 en 84, mogelijk nog meer). Is dat de nieuwe trend bij gebrek aan argumenten? Lekker 
makkelijk, dan houden we hier alleen nog eensgezinde SP-kameraden over, en kunnen de discussiefora 
opgeheven. Verontrustend is tevens dat de NRC-redactie dit soort oproepen ongemoeid laat, maar wel 
censuur toepast als erop gereageerd wordt…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 december 2008, 17:39 uur
96-Alphonse Scaf—Ach, we hebben allemaal zo onze medestrijders, uw eerste zinnen in de reacties 84 en 96 
wijzen daar eveneens op, dus niet anderen verwijten maken waar u zichzelf aan ‘beschuldigt’. En ja hoor, ik 
ken bruine kleurtjes genoeg, zij het niet vallend onder straattuig. Bij mij in het straatje wonen een Ghanees, 
een Iranier en een Irakees, en met allemaal sta ik op buitengewoon goede voet. Die ondertoon van vermeend 
racisme (waarom komt die toch altijd uit hoeken als de uwe, doorgaans bij gebrek aan argumenten) is dan ook 
niet aan mij besteed. Maar ook al geef ik honderd verklaringen, als u het niet wilt begrijpen houdt het gewoon 
op. Ik maak me niet de illusie u te kunnen overtuigen, enig realiteitsbesef zal uit uzelf moeten komen, liefst 
zonder politieke bijbel in hand en hoofd.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 december 2008, 12:01 uur
111-Gloria—De inspiratie van bijbel- en koranschrijvers komt uit hun eigen -al dan niet verwrongen- 
godsbeeld, met een inhoud die per definitie mank gaat, want pretendeert te begrijpen wat onbegrijpelijk heet te 
zijn, namelijk goddelijke wijsheid, een veronderstelde wijsheid die ons allen te boven heet te gaan. En ook een 
wijsheid die door geen enkele god zelf beschreven is, noch kan zijn. Wat resteert zijn interpretaties, van iets 
dat ongrijpbaar en onbenoembaar wordt geacht. Dat wel menen te begrijpen (en beschrijven) duidt veeleer op 
menselijke arrogantie, want heeft met inzicht (lees:weten) niets te maken, en kan dat evenmin. En waar dat wel 
mogelijk wordt geacht te zijn, wordt de godheid zelf in het leven geroepen, ziedaar het ontstaan van religies, 
met bijbehorende vertalingen. Maar waar het allemaal om draait zijn de talloze interpretaties van die schrijfsels, 
alle mogelijk goede bedoelingen ten spijt. En aldus heeft het christendom in het verleden zijn bloedsporen 
verdiend, en is de islam momenteel wereldwijd bezig die ‘achterstand’ in te halen. Dankzij massa’s idioten die 
het (hun!) Grote Gelijk niet alleen willen uitventen, maar -erger- de strot van andersdenkenden in willen 
persen, goed-, of kwaadschiks. Het daar niet mee eens te zijn is een grondrecht, en ervoor waarschuwen 
getuigt van visie, gebaseerd op de ervaringen uit verleden en heden.
Ik ben het met u eens dat de mens de pen gebruikt om listig en sluw zaken te verdraaien. Bijbel en koran 
getuigen daarvan, alsmede de vele interpretaties om groepen in een gareel te krijgen, of oorlogsrijp te maken. 
Mensen hebben geen goddelijke geest, ze vullen hooguit de afvalput uit die geest, en daar is een oneindige 
reeks voorbeelden van voorhanden. Het lijkt me niet dat Ton Hollander daar aansprakelijk voor kan gesteld, 
na een kijkje in in dat riool.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 december 2008, 18:06 uur
103 Alphonse Scaf—Sorry, ik had uw reactie ondanks de lengte over het hoofd gezien. U bestempelt het 
huidige klimaat als populistisch. Met populisme is niets mis, waar een democratie een meerderheid heet te 
vertegenwoordigen. Ik neem echter aan dat u doelt op de onderbuik. Een regio waar veel afvalstoffen liggen 
opgeslagen, met gassen die een uitweg zoeken. Het bestaan ervan is te lang genegeerd of ontkend, terwijl 
iedere chirurg weet dat -als de diagnose eenmaal is gesteld- je beter openingen kunt vrijmaken ter ontlading, 
dan nog verder op te laten hopen met kans op ernstige infecties. Uw verwijt dient aan de nalatige chirurgen 
gericht (of aan de uitgebleven dan wel rammelende diagnostiek), waar u nu de boodschapper lijkt te verwijten. 
De motieven van die boodschapper zijn niet interessant, het gaat immers om de boodschap, klein of groot. Dat 
geldt trouwens ook Aboutaleb. Ik bezondig me niet aan vooringenomenheid, waar ik deze man minimaal het 
voordeel van de twijfel geef. Reken hem af op zijn daden, het enig juiste criterium. En als hij eens naast de pot 
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pist komt hij dat zonder uitzondering met alle bestuurders van links tot rechts overeen, dus jammer dan, tenzij 
het de norm wordt. En dan nog…staat hij op achterstand. Wat die oude wijn / nieuwe zakken betreft: dat zit in 
ons politieke systeem besloten, dankzij al die belangengroeperingen zonder oog voor algemeen belang. We 
hebben het dus over de kwaliteit van die wijn, en die doet helaas eerder aan azijn dan aan grand cru classe 
(accent) denken.
Voor de goede orde: ‘kompaan’ is teveel eer, waar ik even makkelijk met iemand instem als hem / haar 
onderuit haal. U oordeelt toch echt iets te snel, voor ‘kompanen’ moet u elders binnen dit forum zijn. En als ik 
zie dat iemand onterecht wordt beschuldigd, of met flutargumenten, dan stel ik daar wel eens wat tegenover, 
dat lijkt me ook tot de vrijheden behoren. Liefst zonder etiket, waar hier al zo rijkelijk mee wordt gestrooid. 
Ook u maakt zich daar schuldig aan, indachtig de fraaie liederen die in uw hoofd klinken. Met tonen die 
hopelijk niet de muziek maken, maar wel veel zeggen over de componist. Waarom toch al die snelle (voor)
oordelen bij meningen die niet de uwe zijn? Pretendeert u de waarheid in pacht te hebben? En dan nog even 
iemand beschuldigen van een ‘totaal gebrek aan empathie voor medemensen’. U schijnt TH wel erg goed te 
kennen, ik zou die uitspraak nooit durven doen, als ‘kompaan’. Maar al met al vrees ik dat het u stoort dat die 
‘gebrekkige empathie’ vooral uw mening betreft, en dat anders over iets denken daarbij niet echt gewenst is. 
En ja, ik ken de geschiedenis van onze gastarbeiders, van Spanjaarden en Italianen tot Turken en Marokkanen. 
Niet hier verzeild geraakt om het land op te bouwen, maar om geld te verdienen, een legitiem argument. Ook 
een argument dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt, jegens het gastland, en daar schort het dus in 
een aantal gevallen nogal aan. Is dat wat u bedoelt? U haalt mijn geliefde Frankrijk aan. Prima, en kijk dan 
gelijk even hoe daar wonende en levende Nederlanders zich manifesteren, dat geeft een aardig beeld hoe 
immigranten zich behoren te gedragen om geaccepteerd te worden. Misschien dat die kennis u weer van dienst 
kan zijn bij onze niet-aangepaste Marokkaanse en Turkse (in die volgorde) landgenoten, want bij de 
Spanjaarden en Italianen zijn dergelijke uitwassen onbekend. Misschien moeten groepen Marokkanen zich 
maar eens meer verdiepen in onze cultuur, dat lijkt me belangrijker dan dat ik van hun (woon)cultuur 
kennisneem. Ik leef daar immers niet, dus hoef er evenmin te integreren, en kan me beperken tot vrijblijvende 
kennisname, bij interesse. Overigens beschouw ‘normaal’ functionerende Marokkanen als mijn gelijke, in alle 
opzichten, want wars van racisme en discriminatie, de twee meest misbruikte woorden van de eeuw, en de 
vorige eveneens.
Ik heb mijn emoties redelijk onder controle, dus verlies me niet in ‘kwaad zijn’, zelfs niet bij de vele uitwassen 
en excessen die aan een grote groep Marokkanen kunnen worden toegerekend. Kwaad worden doe ik alleen 
als het mezelf zou treffen, en dat is voor de veroorzaker(s) weer niet te hopen, want ik keer maar een (accent) 
wang toe, en laat een rechter niet het lot van mijn andere wang bepalen. En weer komt u met een etiket, waar 
van stigmatiseren helemaal geen sprake is, laat staan van vervolging als door u genoemd, u vergelijkt appels 
met peren. En ja, ik ben het met u eens dat betreffende groepen hier in het verleden niet altijd naar behoren zijn 
bejegend, en dat heeft veel -zo niet alles- met die lompe Hollandse mentaliteit a la TheoVan Gogh te maken, 
dit land is nu eenmaal rijkelijk voorzien van even onbehouwen als onbeschofte aardappelvreters aan wie enige 
vorm van beschaving voorbij is gegaan. Op die basis zou ik haast zeggen dat betreffende Marokkanen met 
een inhaalslag bezig zijn, maar u begrijpt dat ik dat hier niet vermeldt  .
Maar resumerend kan ik stellen de grens te leggen bij met name fysieke / materiële en waar nodig ook mentale 
integriteit en onaantastbaarheid, waar deze door een niet geringe en nog steeds groeiende groep Marokkanen 
ernstig wordt doorbroken. En dan kies ik enkel en alleen voor hun slachtoffers, en voor een harde aanpak, al 
is het maar om er iets van een geweten in te rammen, op welke wijze dan ook. Zonder zelfreflectie en -kritiek 
geen zelfmedelijden, dus ze hoeven niemand anders iets te verwijten. Om hun slachtoffers te begrijpen is 
empathisch vermogen nodig, eigenlijk nog minder dan het vele begrip dat voor de daders aan de dag wordt 
gelegd, in sommige kringen. Dat zou ik graag minimaal gelijk getrokken zien.
En geloof me, ik durf u alles in uw gezicht te zeggen wat ik schrijf, maar durft u (accent) eigenlijk onder 
soortgelijke omstandigheden met droge ogen uw eigen productie te verwoorden? En ja, u besluit wederom 
met een etiket, onder het verwijt dat ik etiketten plak. Ik voel echter niets voor een etiketteerwedstrijd, want nu 
wel zeker die van u te verliezen 

Willem Nijmegen zegt: 



donderdag 4 december 2008, 21:43 uur
117-Alphonse Scaf—Andermans woorden in het tegendeel laten verkeren? U doet niet anders, maar helaas 
dringt dat besef niet door. U verwacht empathie bij anderen, waar u het zelf niet aan de dag legt, en anderen ter 
verantwoording roept op basis van veronderstellingen. U (ver)oordeelt zonder te weten, en zo kan ik nog wel 
even doorgaan, maar dat is volstrekt zinloos, die tijd kan beter besteed. Wie bepaalt wat crimineel gedrag is? 
De rechter, doorgaans. Maar ga eens bij slachtoffers te rade, zou ik zeggen, en laat vooral de trauma’s, de 
gevoelens van onmacht, het verdriet en het aangetaste rechtsgevoel eens op u inwerken, voorzover uw 
empathisch vermogen dat natuurlijk toestaat. Of verschijnt dat selectief ten tonele? Welgestelde Nederlanders 
in Frankrijk, ook weer zo’n iets te snel oordeel. Inderdaad is er een financieel onafhankelijke groep 
neergestreken, maar de meesten hebben met hard werken een bestaan daar opgebouwd, net als in overal in de 
wereld. Hoeveel Nederlanders hebben zich daar op Marokkaanse wijze misdragen, in zo ongeveer alle 
opzichten? Laten we maar stoppen, u wilt het zien, of niet, en juist aan dat laatste hebben we hier de meeste 
problemen te danken. Het ga u goed!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 november 2008, 18:00 uur
Zalm verdiende eenzelfde salaris bij DSB. Ik ben benieuwd hoeveel van de respondenten ruim vijf ton willen 
inleveren om voor een beduidend zwaardere baan (DSB was een gespreid bed, aan ABN / AMRO / Fortis 
worden aanzienlijk hogere eisen gesteld) aan de Balkenendenorm te voldoen. Niemand, dus. Vanuit de optiek 
van Zalm bezien heeft hij gelijk, als de markt zo goed / gek is om hem dat te betalen. En voor vijf ton minder 
komt hij terecht niet het goudgerande bed uit, hij zou wel gek zijn. Anderzijds blijft de vraag of een 
topbestuurder wel zo’n hoog bedrag mag verdienen, en of voor vijf ton minder dezelfde kwaliteit in huis te 
halen is. Maak vooral niet de denfout dat iedereen voor die klus geschikt is, want die spoeling is nu eenmaal 
dun. Of zijn salaris terecht is kan pas achteraf bewezen worden, maar als het terecht blijkt te zijn is het slechts 
een druppel op een gloeiende plaat. Ik vrees dat er geen goedkoper alternatief voorhanden is, op 
winkeldochters resp. -zonen na, maar daar zitten we in deze tijd juist niet op te wachten. En tja, die 
Balkenende norm… Wat hebben we voor die prijs in het kabinet zitten? Nou dan!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 november 2008, 18:08 uur
Waarom hoor ik trouwens niemand over de voetballende parasieten? In de topclubs verdienen die zelfs 
aanzienlijk meer dan Zalm, voor wekelijks een balletje trappen. Dat geldt overigens vele vormen van vermaak, 
en ook NRC-Youp komt er ruimschoots bovenuit. Veel van degenen die Zalm afserveren betalen gretig 
veertig euro per week om een voetballende afgod aan zijn miljoenen te helpen, dus enige nuance is wel op zijn 
plaats.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 november 2008, 18:53 uur
Vindt deze discussie nu in de Staphorster Strontbode of in de NRC plaats? Moraalridders prediken hand in 
hand met marxisten weer eens de enige echte waarheid, want ons zijn en hebben gelijk, voor altijd en eeuwig. 
Oh Ja? Laat ik u dan even uit de droom helpen. Ontwikkelingen van zowel landen als bedrijven -in welk 
opzicht ook- zijn altijd te danken geweest aan individuen, niet aan massa’s. Massa’s vullen in door uit te 
voeren (mag je hopen), maar dragen intrinsiek niet bij aan ontwikkeling. Massa’s doen gewoon, want niet in 
staat tot ongewoon. En voor ongewoon moeten minder gangbare capaciteiten worden aangeboord, moeten 
risico’s worden genomen, moet de nek worden uitgestoken, moet tegen klippen op worden gevaren. Laat dat 
nu leiders eigen zijn, en dan bedoel ik niet het zooitje ongeregeld dat zich in deze barre tijden als zodanig 
manifesteert, en waar de stompzinnige massa zijn kop naar laat hangen tot die barst. Het is dus zaak het kaf 
van het koren te scheiden, want het grote misverstand bestaat uit de veronderstelling dat we enkel met koren te 
maken hebben, want ons zijn gelijk, nietwaar.
De keuze voor leiderschap is en blijft altijd een gok, maar het risico kan worden gereduceerd door ervaring, 
niet door fraaie wensdromen vanuit politieke of religieuze ideologieen. Ervaring staat vanaf het begin der 
mensheid aan de basis van leiderschap, en de rest is vrijblijvend gelul. Ik heb nog niemand Zalm zien 
afschieten op een tekort aan ervaring of mogelijk gebrekkige capaciteiten, dus kennelijk zijn beide toereikend 
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voor vertrouwen. Het vertrouwen dus in een VVD’er, en niet in een SP’er, anders waren Jan M of Agnes K 
wel voor die taak gekozen. Degenen die het daar niet mee eens zijn brengen hun auto ter reparatie 
vermoedelijk naar de slager.
Dit ondermaatse land heeft zijn natuurgebieden te danken aan de adel, niet aan het gepeupel. Het heeft zijn 
economische welvaart te danken aan lieden als Philips en Fokker, en niet aan Jan Boezeroen, want die zou 
zonder P en F nog aan boomschors zitten te knabbelen. Het is dus zaak die schaars bezaaide leiders van een 
dergelijk kaliber te vinden, en ze naar behoren te honoreren, want zonder hen heeft heer Boezeroen geen poot 
om op te staan. Oftewel: ze zijn in euro’s uitgedrukt meer waard dan de optelsom van al die Boezeroenen bij 
elkaar. Indachtig voorgaande valt dat salaris van Zalm dus nog reuze mee, hij doet me zelfs sterk aan een nog 
niet ontdekte altruistensoort denken…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 november 2008, 12:23 uur
107-Harrieke—Uw waarnemingen en conclusies deugen niet, want ik koketteer(de) niet met dat lidmaatschap, 
gelet op de context waarin het vermeld werd. Uw verdere opmerkingen duiden er inderdaad onverbloemd op 
dat een lidmaatschap niet aan u is besteed.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 november 2008, 12:41 uur
111-Gloria—Geloof het of niet, maar we zijn het in dezen helemaal eens, lees mijn laatste zin nog maar eens. 
Om een volk tot actie te bewegen moet je ze eerst goed door elkaar schudden, want dezelfde massa is na de 
jaren tachtig onbehoorlijk ingedut. Dat neemt niet weg dat aantallen de waarde bepalen, en enkelingen de 
dienst uitmaken. En dat zijn dus diensten waar de manipulabele, slaafse massa’s als knipmessen voor buigen, 
want niet in staat tot zelfdenken. Het bewijs daarvoor wordt o.m. geleverd door het scala aan politieke partijen 
en religies, van links tot rechts en van gematigd tot extreem. Ze snakken allemaal naar structuur en 
leiderschap, en dat defect leidt nu eenmaal tot kortsluitingen. Het onvermogen van de een betekent het 
vermogen van de ander…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 december 2008, 13:43 uur
Het product ‘Huntelaar’ is vandaag verkocht, voor 27 miljoen. En wat kan het product ‘Huntelaar’? Tegen een 
balletje trappen! Niet lang geleden werd het produkt ‘Moberg’ verkocht, tegen ongeveer eenzelfde prijs. Wat 
kon het product ‘Moberg’? Een bedrijf met duizenden werknemers leiden! Het verschil tussen beide 
producten: niemand klaagde over de prijs van product ‘Huntelaar’, terwijl iedereen viel over de prijs van 
product ‘Moberg’. De moraal van dit verhaal: waar gekte overheerst is niets normaal en kan alles de norm 
uitmaken. Afhankelijk van wat u, de gek, ervoor over heeft.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 december 2008, 12:26 uur
138-Alphonse Scaf—De macht zit echter niet bij die geldschieters, maar bij het publiek. Als dat massaal 
besluit niet meer aan deze voorstelling mee te werken, haken de geldschieters af, en behoren de 
miljoenensalarissen en -aankopen van spelers tot het verleden, waarop voetbal weer kan zijn waarvoor het 
bedoeld was: onschuldig volksvermaak. Ook voor een massamennerij zijn altijd minimaal twee partijen nodig. 
En ja, je moet echt over meer kwaliteiten dan een interieurverzorgster bezitten om een groot bedrijf te leiden, 
zoals ook een SP een Jan Marijnissen nodig had om tot groei en bloei te komen, bijvoorbeeld. Dat Jan zijn 
salaris in de partijkas stort is een keuze.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 december 2008, 17:50 uur
140-Alphonse Scaf—Een groot deel van leven bestaat niet uit weten, maar uit inschattingen, keuzes en 
aannames. Aldus vertrouw ik de meester geen leerwerk, en de leerling geen meesterwerk toe. Opleiding, 
inzicht, overzicht, ervaring, inventiviteit, creativiteit, en nog een handvol kwaliteiten -waaronder 
onbenoembare, te vergelijken met charisma- staan (vaak) aan de basis van leiderschap, maar dat wist u al. En 
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wat u net als ik weet is dat leiderschap in goede tijden staat voor goed leiderschap, maar dat zoiets enkel en 
alleen blijkt in slechte tijden, zoals nu het geval is. Aldus blijkt leiden maar al te vaak in lijden te ontaarden, 
want de val door de mand is hard. Of de juiste kwaliteiten voor leiderschap aanwezig zijn kan alleen achteraf 
gesteld worden, maar ook dan staan resultaten uit het verleden… Het is en blijft dus een gok, maar wel een 
enigszins te calculeren gok. Zo zult u als supporter van MVV naar ik aanneem enige moeite hebben met Gerrit 
Komrij als keeper van het eerste elftal, terwijl ik Gerrit best wel een essay over voetbal toevertrouw. Toch 
weet ik zeker Gerrit nooit bij de wereldliteratuur aan te treffen, en dat heeft -naast in- en aanvoelen- met 
gradaties, dus grenzen te maken, van capaciteiten bijvoorbeeld. Mijn hulp in de huishouding heeft een uiterlijk 
op miss-niveau en studeert rechten. En ze poetst dat het een lieve lust is, voor mij ook trouwens. Of het echt 
goed schoon is controleer ik nooit, ik geniet meer van het visuele aspect, vooral het voor- (en achter)werk. Ze 
heeft dus meerdere kwaliteiten in huis, waarbij ik die van het poetsen iets minder hoog aansla dan die van haar 
positie op de ladder. Met steeds een treedje hoger, en mij -vooral ’s zomers- als bewonderaar, want ik hou van 
sporten. Work fascinates me, I can sit and watch it for ours. Ik geniet dus van de combinatie, waarbij ik het 
poetsen voor kennisgeving aanneem, de bijbehorende beelden alleszins weet te waarderen, en de conversaties 
zorgen voor de finishing touch. Nu ik het zo overdenk drijft u me toch aardig in de hoek, want ik kan niet 
kiezen  . Nog niet, misschien als ze eenmaal is afgestudeerd, en ook ik -noodgedwongen- ben 
uitgestudeerd, op dit hoofd-stuk althans;). PS: dat verlies in De Goffert reken ik u niet aan, NEC ook niet 
trouwens;).

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 november 2008, 15:35 uur
Kijk, je hebt de keuze uit een zowel goedkope als effectieve mosquito of een peperduur blik reutelende 
hulpverleners, die vooral zichzelf aan het werk houden. Beide(n) zorgen trouwens niet voor oplossingen, 
maar enkel voor verplaatsen van problemen. De oplossing ligt bij die jongeren zelf, die zich kennelijk niet 
meer kunnen vermaken zonder overlast te veroorzaken. Misschien een ideetje voor die hanglosers om eens 
boeken te gaan lezen, cursussen te volgen, een muziekinstrument te hanteren, vrijwilligerswerk te doen etc etc. 
Dus geen gestruin meer naar en in subsidiepotten en begeleiding (de stakkers!), maar gewoon actie 
ondernemen om jezelf te verrijken zonder anderen tot last te zijn. Tot zolang gewoon die mosquito handhaven, 
die kan niet oorverdovend genoeg zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 november 2008, 13:51 uur
31-Pablo Garcia—Welnee, dat is niet opvallend, want de SP maakt in deze discussies de dienst uit, met een 
heilig ontzag voor daders en lak aan slachtoffers. Wil je in dat circuit meedraaien, vergeet dan niet te 
bagatelliseren, ontkennen, ontwijken, negeren, en vooral niets te beargumenteren, dan voel je je hier pas echt 
goed thuis  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 december 2008, 11:33 uur
41-Gloria—Ik heb toch echt het gevoel dat we verschillende talen spreken, waar kennelijk nog geen 
woordenboek voor bestaat, zo dat al zou kunnen. Eeste misverstand: niet ik, maar enkele anderen uit een u 
bekend circuit riepen om mijn verwijdering, dus lees eerst eens wat er staat voor u begint te galmen. Verder 
treft ik hier weinig discussie en veel partijpropaganda aan (u maakt zich er hevig aan schuldig), maar 
desondanks zal ik niet om uw verwijdering verzoeken, want ook de kromste meningen zijn mij lief, en daar 
verschillen we dus kennelijk in, gelet op de aard van uw ‘betoog’. Het is overigens frappant te zien hoe u 
zaken weet te verdraaien in uw voordeel. Knap werk, zij het nogal doorzichtig. Tweede misverstand betreft 
mijn vermeende ‘discriminerende vuilspuiterij’. Dat zou ik graag even onderbouwd zien, en liefst niet met een 
politieke bijbel in de hand. Tenslotte: het is steeds hetzelfde groepje uit Linkse hoek dat deze discussies tracht 
te domineren, ook al blijkt dat breiwerk vooral uit onsamenhangend geleuter te bestaan, gekenmerkt door 
willekeurig verstrekte stempels en hokjes, als dat zo uitkomt.

Willem Nijmegen zegt: 
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maandag 1 december 2008, 11:48 uur
38-Harieke—Ook u hebt uw sporen verdiend in het uit de context halen van opmerkingen en drukken van 
stempels, dus geen reden om er verder op in te gaan. Overigens ben ik niet links, rechts of Verdonkerig, maar 
goddank partijloos, met een lichte voorkeur voor de PvdD. De enige groep die bescherming verdient, waar 
voor de rest jakhalzen met garnalenhersens de dienst uitmaken. Inderdaad ook diersoorten, maar in de 
verkeerde verpakking.
47-Rogier—Woordspelletjes zijn niet aan me besteed, en vragen naar bekende wegen is dat evenmin.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 december 2008, 17:00 uur
52-Rogier—Ik blijf niet verklaren van wat bekend is of verondersteld kan worden te zijn, want ongeschikt 
voor herhaling op herhaling. En verder beperk ik me tot de feiten, met desgewenst een eigen interpretatie (wie 
niet?), en laat al het gescheld en getier jegens andere meningen dan Links helemaal aan me voorbijgaan. 
Resumerend: u bent tegen, en ik voor de mosquito, en beiden hebben we kennelijk nog geen aanleiding / 
argumenten gezien om die mening te herzien. De kans dat zoiets gebeurt is overigens nihil, want fora als deze 
zijn vooral uitlaatkleppen, goed om onvrede te spuien of instemming te betuigen. Ik moet de eerste discussie 
nog tegenkomen waarin tegengestelde meningen elkaar neutraliseren, want de drang tot overtuigen maakt de 
dienst uit, in de loopgravenoorlog tussen Links en Rechts, waarin geen plaats is voor vrijdenkers. Hier wil ik 
het graag bij laten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 december 2008, 18:03 uur
53-JN de Graaff—Verklaart u zich eens nader, voor wat die beschuldiging betreft. Of is het gewoon weer 
zo’n ongenuanceerde kreet waar u patent op heeft.
En is JN de Graaff dan niet een vorm van pseudoniem, waar adresgegevens ontbreken? Dat lijkt me trouwens 
ieders vrije keuze, of dienen alle u niet welgezinde meningen zich aan het JN de Graaffregime te onderwerpen. 
Verder zou het best wel fijn zijn als u uw al dan niet glanzende faecalien in de juiste pot daartoe deponeert. 
Dat voorkomt zwerfvuil en ruimt sneller op.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 1 december 2008, 21:56 uur
60-Gloria—Als er een (accent) vrijwel permanent de SP loopt te bejubelen bent u het wel, door alle discussies 
heen. Dat noem ik onvervalste propaganda. En in een (accent) zin beweert u dat de SP ons land sociaal 
vooruit wil helpen, terwijl dezelfde zin even verderop melding maakt van uw gebrekkige kennis van de SP. 
Dat lijkt me een contradictie, want dat ’sociale vooruithelpen’ behelst meer dan een (accent) programmapunt. 
En verder zie ik u met grote regelmaat hetzelfde (gedachten)groepje ondersteunen dat u eveneens ondersteunt, 
en die schaar ik bepaald niet onder de rechtse knakkers. Hoeft ook niet, maar het heeft evenmin iets met een 
‘vrije geest’ te maken.
En tja, ik was er al bang voor want ken de reacties uit de minder-vrije-geestenhoek: Mensa heb ik in een 
andere context gebruikt, dus waarom misbruiken wanneer het u (en enkele anderen) zo uitkomt. Ik steek er 
niemand mee overhoop, trek er geen oude vrouwtjes mee omver, scheld er geen korte rokjes mee uit, steek er 
geen auto’s mee in brand, maak het leven van buurten er niet mee onveilig etc etc. Zo’n lidmaatschap valt dus 
nog reuze mee, nietwaar.
Ik wil het overigens beslist niet ontkennen: uw blik is inderdaad vaak verfrissend, maar kan daarnaast ook 
onbehoorlijk troebel zijn. En nee, ik ben geen nationalist, sla me niet op de borst (in tegenstelling tot enkele 
hier opererende pseudo-intellectuelen), doe niet aan ellenbogenwerk en ben niet voor intolerante dwingelandij. 
Maarrehhh uw verfrissende blik wordt hier dus even doorkruist door wat stempels die u zegt te verfoeien. 
Hoe dan ook: ik koester onze overeenkomsten, tegen het rookverbod en tegen dit kabinet. Maar ik zal het 
altijd opnemen voor de slachtoffers van crimineel tuig (ik heb het nu even niet over hangjongeren!), liefst met 
de hardste maatregelen. Over dat laatste verschillen we dus van mening, want uw begrip deel ik absoluut niet, 
dat heeft m.i. namelijk teveel slachtoffers gemaakt door de jaren heen. En dan laat ik het financiele aspect nog 
buiten beschouwing.
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Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 2 december 2008, 14:03 uur
69-JN de Graaff—Nu komt u weer met een aantal nietszeggende algemeenheden in de vorm van cryptische 
‘wijsheden’ die u op geen enkele wijze onderbouwt of hard kan maken. Wat resteert zijn de willekeurige 
grepen van een kind in de ballenbak, om maar iets te spelen te hebben. En als pseudonimiteit allemaal angst is, 
waarvoor bent u dan zo bang… Ik heb werkelijk niets met uw ongenuanceerde, ongefundeerde en 
persoonsgerichte blabla, dus beperk u tot het onderwerp, of het tellen van de veren in gelijksoortige 
achterwerken.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 2 december 2008, 22:15 uur
68-Gloria—Mijn welgemeende dank voor uw uitgebreide en verhelderende toelichting! Ik had al vaker het 
gevoel (en heb dat hopelijk ook laten doorschemeren) dat onze ideeën meer overeenkomen dan de verschillen 
suggereren, alle stormen ten spijt. Nu ik dit allemaal zo lees ontstaat een gevoel van herkenning, ook al zullen 
we het op punten oneens blijven, vooral wat de uitvoering betreft. Ook ik pretendeer door een (eveneens van 
huis uit) sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel te worden geleid, met een stemgedrag in het verleden dat 
varieerde van PSP via Groen Links tot D’66, en daar hield het tevens mee op, want kon me uiteindelijk in 
geen enkele partij meer vinden, waar ik al veel eerder religies achter me had gelaten. De basis voor dat laatste 
werd gelegd bij de kerk als instituut, want waar ik (met mijn -eveneens rijke- ouders) voorin achter 
naambordjes mocht plaatsnemen, zaten achterin god’s minder welgestelde kinderen zich te vermaken, waar dat 
binnen mijn optiek precies omgekeerd behoorde te zijn. Na ongeveer een jaar filosoferen over goden en 
geboden hield ik ze allemaal voor gezien. Ik bleek me meer thuis te voelen op en bij de Aarde, zonder ook 
daarop toegespitste ‘religies’, maar wel met een heilig oog voor alle andere vormen van leven, alsmede 
harmonie tussen soorten. Dat leidt al snel tot de mens als ernstig verstorende factor, en daar richt ik doorgaans 
dan ook mijn pijlen op, al is het maar om de (rechten van) kwetsbare soorten te beschermen. Ook bij de mens, 
maar daarbij hou ik het oog vooral op zwak en weerloos buiten eigen toedoen, en zonder of gering eigen 
vermogen tot herstel. Waar dat wel mogelijk is kies ik mijn eigen criteria, en laat me door niemand de les 
voorschrijven. Dat leidt soms tot een wending naar wat heet links, soms naar rechts, en zelden naar het 
midden. Aldus pluk ik even makkelijk een gezond ogende vrucht uit de boomgaard van de SP als die van 
Wilders, zij het dat die vruchten eerst op kwaliteit en houdbaarheid worden getoetst, en ik me op betreffend 
moment helemaal niet bewust ben noch wil zijn uit welke boomgaard die vrucht komt, want voor mij niet 
interessant om te weten. Ik heb dus iets met zo’n vrucht, niet met de stam, want die kan zelfs al grotendeels 
verrot zijn, een proces dat vaak van binnenuit geschiedt. Ik wens me dus aan geen enkele stam te verbinden, 
voor mij ademt dat vrijer.
Los van uw partijbeleving / -gevoelde binding gaat ook de tweede alinea me aan het hart, want ik denk daar 
eigenlijk niet anders over, al pas ik mijn (in beginsel onbevangen) benadering van mensen -na carte blanche of 
voordeel van de twijfel- wel aan als daar voor mij aanleiding toe bestaat. Soms vanuit een gevoel (niet alles is 
in woorden te vatten, en ook de meeste ratio gaat mank), en anders vanuit een praktijk, of een combinatie van 
beide. En van daaruit ontstaat selectie, in waar ik me wel en niet mee wil omringen. Dat staat overigens 
volledig los van rangen, standen, geaardheden, kleuren, bezit en wat er al niet meer is om te onderscheiden. Ik 
kijk vooral naar hoe mensen zich in het dagelijkse leven bewegen, en of ze geen schade aan anderen 
toebrengen, fysiek en/of mentaal. Als dat wel het geval is kruis ik de degens, want neem het per definitie op 
voor slachtoffers, in welke hoedanigheid ook, direct of indirect. Aldus zou ik bijvoorbeeld nooit op Wilders 
kunnen stemmen, zelfs al zou ik het met zijn hele programma eens zijn, want waar hij valt voor Israel, omarm 
ik de Palestijnen. Dusdanig zelfs dat ik dankzij een daarop toegespitste column ooit als columnist aan de kant 
werd gezet. Dan kan ik plotseling erg principieel worden, en haal alles uit de kast om mijn gelijk te halen, ook 
al kost het mijn kop. Verder denk ik doorgaans pragmatisch en weet te relativeren, tot een nieuw heet 
hangijzer zich aandient. Zo’n ijzer hangt tussen u en mij, in de vorm van criminele Marokkanen. Dit is de 
plaats niet daar verder op in te gaan, maar een gedachtewisseling daarover ga ik zeker niet uit te weg.
Met uw derde alinea kan ik heel ver meevoelen, op de aanpak van wat genoemde problemen na, waarin ik 
duidelijk van mening verschil. En uw vierde alinea is genuanceerd genoeg voor mij om het in de vorige zin 
gestelde nog eens te overwegen, want de waarheid heb ik natuurlijk ook niet in pacht, net als u en iedereen, 
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maar af en toe op reis in jezelf kan geen kwaad. Overigens vermoed ik dat u -net als ik- deze schijndemocratie 
liefst zo snel mogelijk achter u laat, met een voorkeur voor referenda. Ik hoop in ieder geval dat ons beider 
projecties verhelderend hebben gewerkt, met blijvend respect voor niet alleen de overeenkomsten, maar ook 
de verschillen die we delen. Het doet me goed ook een andere, zij het deels vermoede kant van u te hebben 
leren kennen. Hartelijke groet!

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 2 december 2008, 11:30 uur
40-Louise verwoord het juist en krachtig. Geen Stijl pakt op wat de gevestigde media laten liggen. Over de 
vorm kan je van mening verschillen, over de inhoud nauwelijks. En in dat straatvechten verschillen links en 
rechts niet, dus de ook hier genoemde verwijten van links (mede te herkennen aan het wederzijds veren in de 
kont steken) zijn onterecht. De onderzoeksjournalistiek heeft in dit land al nooit op hoog niveau gestaan, op de 
Nieuwe Revue in het verre verleden na. En voor de rest was en is het behelpen met peanuts. Ik moet de eerste 
journalist nog tegenkomen die de rol van Balkenende richting Irak wil en durft uit te spitten, net als 
bijvoorbeeld de omstreden aanschaf van de JFK. Waar ze van links tot rechts wel goed in zijn is het 
demoniseren van ongewenste geluiden, want dat past de schrijvende slippendragers het best. Van mij mag GS 
regelmatig naast de pot pissen, zolang er tevens krachtige stralen in die pot geloosd worden, want dit land 
maft als nooit tevoren.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 december 2008, 11:36 uur
E.e.a. hangt nauw samen met de taak die burgers een overheid toekennen. Belangstinginkomsten vormen geen 
bodemloze put, dus dienen er prioriteiten gesteld. Dat aan die prioriteiten veel schort mag duidelijk worden 
verondersteld. Miljarden worden verspild aan criminaliteit en vormen van ‘zorg’ die weinig met zorg te maken 
hebben, en alles met werkgelegenheid in de non-profit sector. Als we daar nu eens stevig het mes in zetten, 
komt er veel geld vrij dat aan betere doelen kan besteed. Structureel, en met de overheid als vangnet, want ooit 
hebben we besloten solidair te zijn met mensen die buiten de boot vallen. Voorop staat hulp om in eigen 
onderhoud te kunnen voorzien, en waar dat onmogelijk is dient de overheid bij te springen. Laten we vooral 
niet vergeten dat ons sociale stelsel op grove wijze is uitgemergeld door diverse USAnuslikkende kabinetten, 
want ieder voor zich en andere afgoden voor ons allen. Daar passen voedselbanken prima bij, maar ze passen 
niet bij wat wij ooit besloten hebben, uit solidariteit. De armoedeval kan iedereen treffen, maar ik heb de 
grootste moeite met hongerwintersymbolen als voedselbanken. Ze horen niet te bestaan in een land dat 
jaarlijks tientallen miljarden over de balk smijt aan bewapening, criminaliteit, vergader- en managersziekten, 
welzijns- en gelukstombola’s etc. Voedselbanken -hoe goed bedoeld ook- zijn een afspiegeling van het 
glijdende vlak waarop we ons begeven.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 december 2008, 14:35 uur
Discussiesites, hoe bedoel u? Er worden daar meer stokpaarden bereden dan de -vooral lichte- cavalerie ooit 
in bezit had, terwijl het verder nauwelijks anders dan getuigenbankjes zijn, bevolkt door voorgangers van 
links tot rechts. Al die door- en uitgebakken lucht te moeten financieren lijkt me geen taak van de overheid, dat 
geld kan aanzienlijk beter besteed. En voor ‘jongeren informeren over maatschappelijke en spirituele kwesties 
vanuit islamitisch perspectief’ lijken me de Rifmoskeeen in Marokko uitstekend geschikt, waar ze hier beter 
begrip voor het ´westerse perspectief´ bijgebracht kan worden. Of is het de bedoeling dat ze op een terugkeer 
naar Marokko worden voorbereid? Zal nog tegenvallen daar, want veel Marokkanen hebben niets met uit het 
westen geimporteerd fundamentalisme. Laat de overheid zich maar met haar kerntaken bezighouden, en niet 
met de zoveelste flauwekulsubsidie.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 december 2008, 14:21 uur
In de Derde Wereld heeft eten de functie van honger stillen, in Nederland tot ver na WOII van magen vullen. 
Ervan genieten is een ander hoofdstuk, daarvoor moet je in Italie, Frankrijk of Belgie zijn. In ‘doe-maar-
gewoonland’ maken piepers met vette jus, een stronk groente en een lapje vlees nog steeds de dienst uit, en ik 
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zie niet in wat daar leuk aan is. Goedkoop, dat is hier pas leuk, en daar weten we van te genieten. het doet me 
ook altijd weer denken aan dat ‘goed wijntje erbij’, a raison van 1,50 per fles. Smakeloze kipfile’s, 
watertomaten, Mc Donalds, eenhapsmaaltijden, risicoloze pasta’s, snelle bereiding, het past allemaal bij de 
polderlanse eetcultuur, hoewel enige verbetering is te bemerken, vooral op papier. Maar toch heb ik liever een 
Bretonse kip dan zo’n vaderlandse rubberzool. Het lijden van de laatste is in de smaak verwerkt, dus terecht. 
En een wild zwijn smaakt ook nog altijd stukken beter dan een vierkante meter geinjecteerd varken. Wat we 
die beesten aandoen krijgen we vroeg of laat op ons bord. Vroeg in de smaak, laat in ziekten. En ook hier 
geldt de bekende oorzaak: een teveel aan mensen kost kwaliteit, in meerdere opzichten.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 december 2008, 18:13 uur
Ritueel slachten wens je geen dier toe; het is een monsterlijke wijze van slachten, horend bij de laagste 
beschavingen. Het duurt 10 tot 20 seconden voordat de hersendood bij het dier intreedt wegens 
zuurstofgebrek. Het sterven duurt langer en is pijnlijker dan bij de gewone slacht. Dus pure mishandeling ten 
behoeve van een of andere afgod. Geen wonder dat islamieten vaak zo agressief zijn, je moet over bepaalde 
kwaliteiten beschikken om dieren de strot door te snijden. Laat de slachters en hun opdrachtgevers zelf maar 
met de kop naar Mekka gericht gaan liggen, we hebben misschien nog wat guillotines uit het verleden over, 
hopelijk voorzien van een bot mes. De volgende stap is dat bij mensen te doen, en daar zijn ze gelet op de 
video’s uit het recente verleden eveneens bekwaam in. Ritueel slachten hoort in het westen verboden te 
worden, liefst op straffe van de hoogst mogelijke boetes.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 december 2008, 17:43 uur
Ach, onze welvaart staat op een hoger niveau dan ooit tevoren, dus van enkele stappen terug naar de basis 
wordt hier niemand graatmager. En vanuit de wetenschap dat alleen AOW bepaald geen vetpot is, viel / valt 
nog aan te vullen met bedrijfspensioenen, koopsompolissen, overwaarde onr. goed en wellicht in deeltijd nog 
wat doorwerken. Het kan allemaal erger, we zijn niet veel meer gewend, en schrikken bij de geringste 
tegenslag. Het ‘vooruitgangsdenken’ komt eindelijk tot stilstand, want je kan nu eenmaal niet ongestraft 
doorgroeien, dat wreekt zich eens. En pensioenfondsen kennen nu eenmaal -terecht- gespreid risico w.o. 
effecten, dus als er klappen vallen krijgen ze die eveneens. Ik ben het dan ook met Sander-16 eens, een crisis 
is gewoon inherent aan het systeem, doorgaans zo om de zeven jaar. Wetenschappelijk geleuter heeft daar nog 
nooit iets aan afgedaan, de cyclus laat zich niet beinvloeden. De hypotheekrente heeft aldus ook op 12 a 13% 
gestaan, en dan pas je het formaat auto, het aantal vakanties, de frequentie van uit eten gaan etc. maar wat aan. 
Gewoon doorleven is het beste, ook op aangepast niveau.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 december 2008, 21:06 uur
30-Patric Verhoeven—Die laatste zin intrigeert me, want juist in goede tijden wordt de bovengrens van de 
dekkingsgraad -doorgaans- gehaald, dus die zou je met premiestijging nog verder verhogen. Welk doel is met 
een dergelijke (extra) buffer gediend? Dat geld kan -lijkt me- beter in de economie gepompt dan in mogelijke 
luchtballonnen als beurs- en bouwwaarde stijgingen. Gerelateerd aan de demografische ontwikkeling 
(vergrijzende babyboomers, waarna -hopelijk- bevolkingsafname) kunnen de premies dan in relatief korte tijd 
weer omlaag bijgesteld, maar het blijft toch koffiedik kijken, want de huidige onwikkelingen (met mogelijk 
een erg lange staart waar niemand het einde van kent) waren evenmin voorzien (behoudens achteraf, altijd 
achteraf).

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 december 2008, 15:01 uur
Om anti-cyclisch te handelen moet er wel blijvend sprake van (al dan niet uitdijende) cycli zijn, en daar zet ik 
voor de toekomst enige vraagtekens bij, de ervaringen uit het verleden ten spijt. Ik denk daarbij aan tijdspanne 
en omvang in relatie tot de onbeheersbaarheid en feitelijke uitzichtloosheid die de huidige gang van zaken 
kenmerkt. Emotie en kortetermijndenken maken in toenemende mate de dienst uit. Moeten dat misschien ook 
wel in een ongeleide economie, bij gebrek aan beter, maar komen cycli niet ten goede. Er zijn ook (te)veel 
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factoren die van invloed kunnen zijn, en waarbij in- en overzicht nagenoeg zijn verdwenen, dus 
onbeheersbaar. Ook zijn veel ‘zekerheden’ uit het verleden achterhaald, beurs en bankwezen zijn er het 
levende bewijs van. Ik kan me de tijd nog heugen dat positieve kwartaal- / jaarcijfers (standaard) opwaartse 
koersbewegingen nagenoeg garandeerden, en de ontwikkeling van hypotheekrente door grafieken werd 
bepaald, maar dat is inmiddels achterhaald. Ik begrijp uw achterliggende gedachten wel (en zou ze ook delen 
in ‘normale’ tijden), maar twijfel nu aan de (toekomstige) effectiviteit ervan. De vraag blijft open waar het 
zwaartepunt moet liggen: bij een hoge dekkingsgraad van pensioenfondsen door hogere premieafdracht, of bij 
een toenemend consumptiepatroon met bijbehorende werkgelegenheid, eveneens goed om meer premie te 
genereren. Ongeacht de tijd waarin je extra premiebelast, gaat dit altijd ten koste van de consumptie, er even 
van uitgaande dat de ruimte tot sparen verwaarloosbaar klein is, terwijl de drang daartoe steeds minder wordt 
gevoeld, met name door jongere generaties. Ik ben het dus met u eens dat hogere pensioenpremies de 
consumptie drukken, en daarmee het inflatiespook in bedwang houden, maar vraag me tevens af of de wal dat 
schip niet keert. En wat zijn veilige beleggingen? Voor het antwoord daarop durf ik geen belegger meer te 
raadplegen, laat staan een adviseur  .

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 14 december 2008, 15:37 uur
Op de website Muslm.net wordt Ehsam Jami voor hond uitgescholden en ook de jihadistische website Alaqsa 
– vernoemd naar een moskee in Jeruzalem – veroordeelt Jami’s film. ‘De islam is geen terreur-religie en kent 
ook geen barbaarse ideeën,’ valt te lezen. ‘Islam is een vreedzame religie.’ Ondanks die boodschap wordt 
Osama bin Laden op de website geciteerd en is ten minste een martelaar te zien.
Trek zelf uw conclusie.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 19:56 uur
34-Muskens—U kunt uw ogen wel sluiten, maar de wereldwijde islamterreur neemt daarmee niet af. 
Overigens generaliseer ik niet, want richt mijn pijlen enkel op die terreur, en niet op moslims in zijn algemeen. 
Hoeveel bewijzen wilt u hebben voor die terreur, van Madrid tot Pakistan en van Denemarken tot Iran? 
Overigens kijken ook vredelievende moslims graag een andere kant op, want zelfkritiek is daar eens schaars 
artikel. Dat hoeft ook niet, want fundamentalisme en extremisme worden door links wel uit die wind 
gehouden. Dermate zelfs, dat links op haar beurt weer pijlen richt op figuren als Ellian, Ali, Aboutaleb en 
Jami, dus mensen die wel doorzien wat er feitelijk aan de hand is. Slaapt u rustig verder, met instemming van 
Colijn.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 december 2008, 21:16 uur
43-Muskens—Beste heer Muskens, we kunnen ook teruggrijpen op de Etrusken, maar we hebben het wel 
over het Nu, dus anno 2008. Leuk, die competitiestrijd uit het verleden, maar herschikking heeft altijd al 
plaatsgevonden, en religies stonden borg voor zeeen bloed, zowel het christendom ooit als de door u zo 
geliefde islam heden tot heden. En om die wereldwijde terreur uit naam van de islam in dat heden gaat het. U 
echter draait er maar omheen en tracht het accent te verleggen, en dat is nu precies de houding die aan de basis 
staat van verreweg de meeste problemen. Maar of u dat zult en wilt begrijpen…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 27 december 2008, 15:57 uur
53-Muskens—54-Gloria. Ik heb religies achter me gelaten, want verfoei die waandenkbeelden uit even 
vervlogen als onwetende tijden vanuit de grond van mijn hart. En mij ziet u het christendom echt niet 
verdedigen, want ik ken de ook daaruit voortgevloeide waanzin, tot aan de houding van Bush met zijn 
orthodoxe relikliek toe. Kortom, ik zal de dag prijzen als al die mensonterende hersenspoelingen tot het 
verleden behoren, en we eindelijk op zowel islam, joden- en christendom terugkijken als op fabeltjesland, zij 
het dat alleen
de t.v.-versie vredelievend was.
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Maar als ik heden ten dage toch een keuze zou moeten maken tussen twee kwaden, dan koos ik wel voor het 
christendom, en niet voor de islam. Enerzijds vanwege mijn roots (dus wat daar nog van blijft hangen), 
anderzijds vanwege de intentie -gepaard gaande met wereldwijde terreur- tot wereldheerschappij van de islam. 
De wereldconferentie van islamitische leiders maakt er zelfs jaarlijks gewag van dat ze Europa willen 
islamiseren, dus ontkennen is zinloos, dom, naief en gevaarlijk. In het min of mer vrije westen hebben wij een 
seculier idee van religie, en zijn andere vormen eveneens mogelijk, waar dat voor een moslim onbestaanbaar 
is. Zolang u dat verschil niet ziet (of eerder: wilt zien) maakt u deel uit van dat reele gevaar. En, Gloria, liefde 
moet je doen, en je niet beperken tot een uitbraken van intenties die zichzelf even later weer om zeep helpen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 30 december 2008, 16:21 uur
63-Alphonse Scaf—Ik kies niet voor fictie, en schaar daar alle vormen van geloof onder. Hoe die zichzelf 
gestalte geven is voor mij niet interessant, tenzij als fictieschrijver, wat ik ben noch wil zijn. En waarom zou ik 
me vermoeien met de totstandkoming van die fictie, waar ik best nog wel nieuwe religies aan toe kan voegen, 
incluis een bibliotheek aan argumenten. Ik kies echter voor de Aarde, als basis en enige bestemming van ons 
bestaan, en voor een kritische kijk op hoe we daarmee omspringen, incluis het wapengekletter van die fictie-
belijders. En natuurlijk krijgen we eens die hel en verdoemenis over ons heen, maar dan als ijstijd, of 
meteoorinslag, of vulkaanuitbarsting, of overstroming, of…, dus ‘gewoon’ een natuurlijke oorzaak, want dat 
miniscule planeetje van ons is nogal kwetsbaar, Gods hand ten spijt…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 3 januari 2009, 17:36 uur
65-Alphonse Scaf—Ik misgun u uw goddelijke wijsheid natuurlijk allerminst, en acht het span vliegende 
paarden om deze aan de mens te brengen geheel in lijn liggen met de recht naar voren staande Napoleonsteek 
waarmee koetsiers van uw kaliber recht doen aan hun waardigheid, maar u zult me vanuit dezelfde wijsheid 
niet euvel duiden dat ik op andere paarden wed, dus meer de exemplaren die met de benen in de modder naast 
de met ijs gevulde kribbe staan. En hiermee besluit ik eenzijdig de discusssie met u.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 6 januari 2009, 22:06 uur
67-Gloria—Laat ik even vooropstellen dat het idee ‘uitsluiten’ niet eens uit mijn koker afkomstig is, maar van 
een ander panellid, die -weliswaar tot mijn grote genoegen- besloot mij uit te sluiten, en mij daarmee en 
passent dit idee aan de hand deed, waarvoor ik hem erkentelijk was, want het bood beslist ook voordelen. 
Erger vind ik forumleden die op slinkse wijze mensen monddood proberen te maken, door ze van het forum te 
willen verwijderen, en ook dat is me overkomen. Nu is het dus niet zo dat ik daar ook maar een seconde van 
wakker lig, want het behoort tot de uitrusting van onvermogend, dus met weinig vermogen te overtroeven. 
Maar om nu op de kern van uw liefdevolle -jazeker, dat ontdek ik hier nu eens wel in- betoog terug te komen 
het volgende. Of beter, nu even niets, want ik moet nog de hort op, maar kom er morgen op terug. Tot die tijd 
laat ik uw woorden tot me doordringen, want u bent alles overziende toch te bijzonder om ze naast me neer te 
leggen. See you!

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 7 januari 2009, 22:13 uur
67-Gloria—Ik geef mensen lang het voordeel van de twijfel, alvorens te oordelen, en dat lijkt me ook een 
vorm van liefde. Maar als blijkt dat er twee verschillende talen (zonder verklarend woordenboek)worden 
gesproken, of dat het plaatsen in hokjes, drukken van stempels en plakken van etiketten steeds weer de 
boventoon krijgt, dan haak ik vroeg of laat af, die tijd kan beter besteed. En als ik iemand die nog kleiner 
handelt dan zijn naam doet vermoeden vriendelijk verzoek zijn pesterijtjes te staken, en hij geeft daar na enkele 
verzoeken geen gevolg aan, dan houdt het voor mij helemaal op, want liefde moet altijd van twee kanten 
komen. Ik zit nu wederom erg krap in de tijd, maar volhardt dus nog even in het eerder gestelde, uw 
liefdevolle betoog ten spijt. Ik wacht eerst eens een tijdje af, en zie het aan, met de deur op een kier. Soms is 
het ook goed even pas op de plaats te maken, daar bloeien immers veel liefdes weer door op  . Groetjes, 
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Willem

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 10 december 2008, 21:43 uur
Waarom een eenzijdig onderzoek naar extreem-rechts, en extreem links buiten schot laten? Het lijkt me dat een 
gecombineerd onderzoek meer recht doet aan de realiteit, en ook voor een betere afweging kan zorgdragen.
Als ik me goed herinner werd de vrouw van Janmaat destijds door extreem links de rolstoel in geslagen. 
Onbeduidende splinters als Volksunie e.d. houden af en toe een betoging, en worden daar door extreem links 
toe belet, of bekogeld. Anarchisten en krakers komen uit de extreem linkse hoek, en alle roeptoeters die zich 
anti-fascisten noemen eveneens, hoewel hun handelen op exact het tegenovergestelde duidt. Het zou de Anne 
Frankstichting sieren daar eens onderzoek naar te doen, waar deze zich tot (vermeend) extreem rechts beperkt. 
Alleen al op grond van die fixatie (ik ben benieuwd hoe ze de Israelische bezetting daar noemen, alsmede de 
sympathisanten van de Palestijnen, w.o. ondergetekende) kan betreffend rapport niet anders dan een 
subjectieve, (in)gekleurde weergave van de realiteit zijn. Temeer omdat mede-opsteller Jaap van Donselaar al 
eerder zijn pijlen heeft gericht op Lonsdale-jongeren, ook al zo’n onbeduidende groep die in de publiciteit 
zelden met geweld wordt geasssocieerd, maar altijd goed als bliksemafleider. Ook heeft Jaap ooit zelf 
toegegeven een hetze tegen nationalisten te voeren, dus over zijn instap hoeft geen misverstand te bestaan. Een 
onderzoek over discriminatie en racisme onder allochtonen onderling alsmede een onderzoek over links 
extremisme zou ik Jaap derhalve niet toevertrouwen, dat wordt vermoedelijk een erg dun rapport. En last but 
not least: uit mijn studietijd herinner ik me culturele antropologie (en bijv. sociologie, ook goed voor reeksen 
ingekleurde meningen en -rapporten) als superlinkse bolwerken, dus wat vriend Jaap voor en achter staat lijkt 
me wel duidelijk.
Verder vraag ik me af welke bronnen voor dat onderzoek zijn geraadpleegd, en welk doel ermee is gediend, 
anders dan beschadigen van een politicus. Let wel: een politicus die voor zijn mening permanent dient te 
worden beveiligd, en die ik eigenlijk nog nooit op leugens heb kunnen betrappen. Kom daar eens om bij dit 
kabinet… Een politicus die gewoon aan de kaak stelt wat de rest om diverse redenen verzuimt, en daardoor 
tevens blijk geeft het volk juist niet te vertegenwoordigen. Als Wilders een referendum / stemming onder 
datzelfde volk zou houden over de door hem aangesneden punten -die vrijwel zonder uitzondering uitwassen 
betreffen-, dan lijken die uitkomsten me meer van belang dan het zoveelste etiket van Jaap. Met een rapport 
dat even inwisselbaar is als zijn stellingname.
Volgende vraag graag: Is het CDA christelijk?

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 december 2008, 16:31 uur
108-Elly—Probeer zelf eens te overwegen, i.p.v. klakkeloos achter een pseudo-wetenschappelijk rapport aan 
te hollen. En lees de voorgaande reacties eens, waarbij het opvalt dat de tegenstanders van dit rapport met de 
beste argumenten aankomen. Diep respect voor een kleurenfolder? U heeft nog een lange weg te gaan…
109-Kwak—Mijn advies: lees eerst de reacties, om te ontdekken dat de voorstanders van het rapport 
nauwelijks argumenten aandragen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 december 2008, 17:22 uur
150-Markovic—Uw eerste zin behelst niet meer dan een onbewezen etiket, en een al even onbewezen 
veronderstelling. De tweede alinea is van hetzelfde laken een pak, er wordt gestempeld bij het leven, zij het 
zonder inkt. En de derde alinea moet het schrijnende gebrek aan inzicht ‘bewijzen’, met wederom een lading 
stempels. Nu de feiten nog, want daar kan ik u helaas niet op betrappen. Aldus kan ik met uw instempeling 
Jan Marijnissen (snel in het niets opgelost trouwens) stalinist, Femke Halsema marxist en Wouter Bos nietsist 
noemen, toch.
Overigens: Jaap van Donselaar heeft letterlijk gezegd een hetze tegen nationalisten te voeren, en verbindt zich 
vervolgens aan de aan Israel gelieerde AF-stichting. Hij voert dus een hetze tegen zijn eigen standpunten, 
reden temeer om de man en zijn rapport niet serieus te nemen.

Willem Nijmegen zegt: 
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vrijdag 12 december 2008, 21:55 uur
155-Alphonse Scaf—Ik heb het rapport gelezen, met name het hoofdstuk PVV / Wilders. Een buitengewoon 
discutabel rapport, uitblinkend door subjectiviteit en op tal van punten onderuit te halen. Maar erger vind ik 
nog dat uitgegaan wordt van een al eerder getrokken, voor rapporteurs (van ‘weten-schappers’ is geen sprake) 
vaststaande conclusie dat PVV/Wilders extreemrechts is, en vervolgens het grote (en vooral willekeurige) 
zoeken aanvangt om ‘bewijzen’ daartoe te leveren. Dan schiet je dus altijd raak, en zijn 150 Kamerleden 
alsmede dit kabinet als extreemrechts te betitelen, wat een dergelijk rapport waarde-loos maakt. Dat moet ook 
wel, want de conclusie zou beduidend anders hebben geluid als men zich bijvoorbeeld had gericht op de vele 
moties van Wilders. Dan blijkt de man niet extreemrechts of -links, maar realist, ook al wordt die tak van sport 
verfoeid in ons van naiviteit doordesemde land. Maar nee, e.e.a. wordt nog eens gelardeerd met wat 
knetterende uitspraken, waar de poldersofties trillende beentjes van krijgen. Dezelfde uitspraken worden in 
Engeland door alle partijen dagelijks gebezigd, als ze voorkomend jegens elkaar willen zijn. Ik heb veel 
(onderzoeks)verslagen in mijn leven gelezen, maar wat hier geproduceerd is verdient het predicaat 
‘riooljournalistiek’, met excuses aan het riool. Ik moet overigens de eerste nog tegenkomen die de argumenten 
van Wilders onderuit haalt, maar vermoedelijk is het makkelijker op de man te schieten. Dus gewoon 
doorgaan met demoniseren, tot een kogel hem treft -met dank aan links, sluipschutters bij uitstek- en het grote 
gejank kan beginnen, want Wir haben es nicht gewusst, ben je mal. Ons land ligt op een laag niveau, maar het 
kan kennelijk altijd nog lager, tot we echt verzuipen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 13 december 2008, 12:49 uur
168-Alphonse Scaf—Maar al te graag zou ik het rapport hier fileren, maar -het klinkt zwak, ik realiseer het 
me, maar het is niet anders- de tijd ontbreekt ertoe. Dat neemt niet weg dat ik hoop (in de loop der tijd) er 
enkele fragmenten uit te lichten, als dat bij enige discussie zo uitkomt. In ieder geval is Wilders mijn Messias 
niet, maar mijn rechtsgevoel komt wel in opstand als ik signaleer hoe ongenuanceerd en ontdaan van redelijke 
argumenten deze man wordt aangepakt, enkel en alleen omdat hij een mening verkondigt (ik heb hem nog 
nooit zien schoppen, slaan, steken en schieten als degenen die ook hem (in)direct bedreigen). En zijn mening 
is die van zeer vele medelanders, dus ik wens niet de arrogantie aan de dag te leggen deze te bagatelliseren of 
te negeren. Voor de goede orde: het maakt me geen barst uit of het Wilders, Kant, Pechtold, Bos of 
Balkenende betreft als ook deze mensen m.i. onterecht in verkeerde hoeken worden gestald, of dermate 
worden bedreigd dat ze voor een mening (!) permanent beveiligd zouden moeten worden. Misschien 
gebruikelijk in Iran, maar hier pik ik zoiets niet, van niemand, uit welke naam van welke afgod dan ook.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 14 december 2008, 15:46 uur
Onlangs trachtten enkele Marokkaanse (wie anders?) jongeren een christelijke kerk in brand te steken. Kleine 
kopjes in de krant, snel overgaan tot de orde van de dag. Stel nu eens dat enkele autochtone jongeren morgen 
pogingen doen een moskee in brand te steken. Ik zie de kapitalen al voor me: ‘Rechtsextremisme steekt te kop 
op blablabla’. Als u de oorzaak van het verschil begrijpt, begrijpt u ook de eraan ten grondslag liggende 
problemen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 14 december 2008, 15:51 uur
Poll bij Elsevier: Vindt u Wilders’ PVV ook extreem-rechts? ‘Ja. Terecht oordeel van de Anne 
Frankstichting’ 9% (422) ; Nee. Wilders stelt zich in veel zaken juist ‘links’ op 21% (965) ;
Rechts of links doet er niet toe: De PVV dúrft tenminste 70% (3221) . Totaal aantal stemmen: 4608
Ongeveer dezelfde Poll bij NRC. Om 12.30u hadden 1245 mensen hun stem uitgebracht en vond 42% (een 
stijgend aantal!) van de stemmers Wilders en de PVV niet extreem-rechts. Even later haalde NRC de poll van 
de site…mogelijk vanwege onverwacht tegenvallende resultaten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 december 2008, 11:32 uur
199-Markovic—Veelzeggend, die zin van u: ‘Zowel de islam als ideaalbeeld (zoals islamisten doen) als de 
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islam als vijandbeeld (zoals racisten doen) is onzinnig.’ Hiermee, zet u terloops de islamisten als vredelievend 
neer, en de critici van de islam als racisten. Mag ik Mohammed Markovic zeggen? Het zou me niet verbazen, 
want reacties als de uwe zijn wars van zelfinzicht en -kritiek, en juist dat is moslims eigen. Volgens mij zijn er 
hier meer van autochtonen geleende pseudo’s aanwezig, veelal eveneens te herkennen aan een flagrant gebrek 
aan realiteitszin. Verklaar u eens nader over dat ‘racisme’, want ik heb nog niemand daarop kunnen betrappen, 
Wilders evenmin.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 december 2008, 17:48 uur
Is 208 in het rood verbonden met 199 en dient de afgebladderde kleur een nieuwe impuls te krijgen, of betreft 
het een spontaan ontstane LAT-relatie (Links Aangestuurde Tangbeweging). Maar okee, van mij mag de ene 
kameraad op de andere stemmen, in die kringen luidt het motto immers: ‘kiezen op mekaar’. En dat is dus de 
strekking van de reactie waar Piet Legers het mee moet doen. Daar wil ik wel iets tegenover stellen, want ik 
vind de reactie van Piet (205) juist een hele mooie, inspirerende bijdrage! PS Ik ben wel overtuigd hetero  .

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 december 2008, 16:37 uur
Beste Markovic, u verlegt als gebruikelijk weer het accent, en laat vragen ongemoeid. Zo u weet hebben we 
het hier enkel over een grote groep criminele en verder onduldbare overlast veroorzakende Marokkanen, 
alsmede hun slachtoffers, waar ook andersoortige allochtonen en vluchtelingen onder vallen, al is het maar 
omdat ze door de beeldvorming worden getroffen. Naar vandaag bekend is geworden wordt er weer eens tien 
miljoen voor opvoeding uitgetrokken, want: “De ministers maken zich grote zorgen over de zware 
oververtegenwoordiging van allochtonen in justitiële jeugdinrichtingen. De helft van die inrichtingen wordt 
door allochtone probleemjongeren bevolkt. Ook de helft van de gezinnen die onder toezicht zijn gesteld betreft 
allochtonen ” En we hebben het hier dus niet over Jappen of Eskimo’s, maar vooral Marokkanen (en in 
mindere mate Turken en Antillianen). Nu het beantwoorden van mijn vraag over ‘racisme’nog, hoewel vragen 
beantwoorden niet uw sterkste kant is.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 december 2008, 17:40 uur
Hallo Gloria (211), weer lekker op de man aan het spelen bij gebrek aan een bal? Het spijt me als ik niet zo 
perfect in elkaar steek als u, maar ik heb wel geleerd mensen te nemen zoals ze zijn, en daar verschillen we 
kennelijk in. Althans, in de benadering ervan, want die van u blijkt toch verder van de mijne af te staan dan 
aanvankelijk verondersteld. Relativeren, humor, zelfspot (en ja, ook daarover kunnen we van mening 
verschillen, ik weet het) lijken allemaal niet echt aan u besteed, waar u uw mening ooit heilig heeft verklaard. 
Ook een vorm van religie, hele volksstammen staan elkaar alleen al daarom naar het leven. Maar ook al wordt 
uw gedachtegoed niet gedeeld, dan is dat nog geen reden gelijk maar foute etiketten te plakken op u niet 
welgezinde mensen en meningen. Dat (wereld)vreemde verschijnsel kom ik steeds opnieuw bij het groepje ter 
linkerzijde van het politieke spectrum tegen, het groepje dus dat discussies over de multiculti samenleving 
tracht te domineren, én te manipuleren, in eigen voordeel. Ben je het niet met hun grote Gelijk eens, dan word 
je stante pede tot racist en / of fascist gebombardeerd, zeg maar zoals in totalitaire staten gebruikelijk is. Van 
die vaak versluierde pogingen tot massamennerij getuigt het AF-vlugschrift eveneens, maar dat wordt 
goddank door velen doorzien. Toch vreemd, dat ik -als door u benoemd racist- juist groot respect heb voor 
mensen als Aboutaleb (door u verfoeid, beetje racistisch Gloria?), Ellian en Jami, en verder nog hele 
volksstammen Chinezen, Taiwanezen, Indonesiërs, Molukkers, Indiërs, Vietnamezen, Surinamers, Zuid-
Afrikanen, kortom alle mogelijke kleurtjes die hier wél goed geïntegreerd zijn En mij zult u niet kunnen 
betrappen op het eisen van een NRC-gebiedsverbod, waar enkele van uw kameraden dat wel trachtten te doen, 
en dat lijkt me weer veelzeggend voor wat hersenspoeling teweeg kan brengen. Vervolging van moslims? Ik 
pruim zelfs geen enkele religie, want baadt me liever niet in bloed, maar ze mogen van mij allemaal bestaan, 
zolang ze maar niet (wensen te) domineren, en hun goden lekker voor zichzelf houden. Wat ik wel wil 
‘vervolgen’ zijn de vele uitwassen van religies. U weet wel, zoals de hofstadgroep, de moordenaar van Van 
Gogh, haatzaaiende imams, kerken in brand stekende Marokkaantjes, vrouwelijke doktoren opeisende 
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fundi’s, eerwraak, besnijdenissen, rituele slachtingen etc. etc. Waarom hoor ik u daar nooit over? Oh ja, die 
vallen onder de categorie ‘belletjestrekkers’. Edoch, die groepen zouden als christenen in betreffende relistaten 
vermoedelijk al zijn onthoofd, of op zijn minst vastgezet en gemarteld, of uitgewezen, als ze geluk hebben. 
Dan valt het enkel aan de kaak stellen van die probleemgevallen -ook al kosten ze miljarden- nog wel mee, 
vindt u niet? Ach, en voor het overige kan ik alleen maar meewarend lachen om uw reactie, want u slaat als 
vanouds weer wild om u heen, haalt willekeurig reacties van elders uit hun context om uw gram te halen, geeft 
eigen betekenissen aan wat anders wordt bedoeld, en bent er eigenlijk alleen maar op uit de aandacht af te 
leiden van de problemen waar het om gaat. Overigens kan ik me niet herinneren ooit met gewelddadig 
filmmateriaal op de proppen te zijn gekomen, dus die aantijging wijt ik maar aan de verwarring bij het zoeken 
naar spijkers, op het lage water van de diverse onderwerpen. Bij dat alles gaat u ook nog eens uitgesproken 
manipulatief tewerk (ik laat het vele schelden en de inmiddels talloze stempels en etiketten maar buiten 
beschouwing), hetgeen veel over u zegt. Als u eenmaal weer tot bezinning bent gekomen, dan zult u van uw 
eigen teksten met verwondering kennisnemen, en misschien zelfs besluiten toch maar wat minder paddo’s te 
slikken, waar andersdenkenden wel erg veel van ú moeten slikken. Succes!
PS mijn redenaties kunnen zelfs niet koosjer zijn, want ik erken de staat Israel niet, vanuit een diepgevoelde 
betrokkenheid bij de Palestijnen (alleen de maagdelijk blanke Palestijnen, dat zult u begrijpen). Vanuit die 
betrokkenheid kan ik evenmin op Wilders stemmen, hoewel die als rechtsextreem fascist (volgens u) weer 
dweept met de joden, wat veel van een contradictie heeft. Wat kan het leven toch moeilijk zijn hè…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 december 2008, 20:46 uur
PS ‘meewarend’ moet natuurlijk ‘meewarig’ zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 december 2008, 15:08 uur
219-Alphonse Scaf—In bezit zijnde van enig historisch besef zie ik eerlijk gezegd minder gevaren aan een 
beweging kleven die zich nog niet heeft (kunnen) bewijzen, dan aan een gestaag voortwoekerende religie met 
inmiddels wereldwijde uitwassen. Hoeveel voorbeelden wilt u ten bewijze hebben, van Pakistan tot Madrid, 
en van Denemarken tot Iran? Hoeveel onschuldige mensen zijn er inmiddels uit naam van islam / allah / 
mohammed om het leven gebracht, en hoeveel uit naam van Wilders? Daarnaast onderschat u het zelfreinigend 
vermogen van de kiezers, tenzij u dat vermogen liever aan een opperwezen toevertrouwt, van Kant tot 
Rouvoet. Of pretendeert u zelf de kiezers te kunnen en mogen opvoeden, naar uw eigen beeld en gelijkenis? U 
kunt zelf signaleren dat ultrarechtse splinters als de volksunie (en haar ultralinkse, zichzelf antifasictisch 
noemende) tegenhanger geen poot aan de grond krijgen, en dat verschillen ze dus met de nazi’s, hoewel ook 
die vergelijking natuurlijk mank gaat, want tijden en omstandigheden, aanleidingen en oorzaken waren 
beduidend anders. En u maakt me echt aan het lachen met Wilders en zijn Groot Nederland. Stukje 
Vlaanderen erbij voor Madurodam? Voor dat soort gedachten kunt u zich beter tot Servie richten, en met enig 
historisch besef tot vrijwel alle landen van Europa. En voor daarbuiten hebben we nog altijd Groot Israel, 
nietwaar, gesteund door alle kabinetten vanaf WOII tot heden, dus medeplichtig. U richt uw pijlen op een 
onbeduidende mug, en laat de olifanten vrij rondlopen. Zo’n naieve instap leidt precies tot het gelijk van wat u 
zegt te bestrijden, en ook dat leert de geschiedenis ons. Richt u zich maar tot de realiteit van het heden, want 
het barst van de Hitlers in de wereld, maar daar hoort Wilders evenmin bij als u, naar ik vooralsnog aanneem. 
Meer twijfel heb ik met de opstellers van het AF-rapport…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 december 2008, 17:54 uur
221-Markovic—q.e.d. Heb ik gedaan, maar die verwees weer door naar u, voor vluchtwegen.
220-Gloria—Onverbeterlijk, maar desondanks beterschap toegewenst! En ja, het is werkelijk onvoorstelbaar, 
zoveel liefde als u uitstraalt. Maarehhh als liefdesgoeroe predikt u eigenlijk vooral haat. Verkeerde 
bijbelvertaling in handen? Of betreft het de SP-interpretatie. Ik kan me namelijk herinneren dat de liefde van 
Christus eveneens uw vijanden betreft, maar mogelijk dat die eerst gestalte moeten krijgen, dus dan heeft Hij 
aan u een prima profeet. Succes met de roeping, of beter: het roepen, of nog beter (in aardse termen): de even 
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ongefundeerde als ongenuanceerde kretologie! En lees de bijbel er nog eens op na, vooral op het hoofdstuk 
‘liefde van Christus’…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 13:04 uur
231-Gloria—Het is uw volste recht om een overtuiging aan te hangen, maar respecteer dan wel de 
‘overtuiging’ van andersdenkenden, ook al staat die haaks op de uwe. Het geeft absoluut geen pas dan met 
reeksen hokjes, stempels, etiketten en scheldkanonnades uw gelijk te halen, want het effect ervan zal altijd 
averechts zijn. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk, en of ze gelijkwaardig zijn dan wel behandeld moeten 
worden is discutabel. Ik neig zelfs naar het idee dat we van nature helemaal geen sociale samenhang vertonen, 
maar enkel tot een elkaar gedogen gedwongen zijn, om te overleven. We kunnen niet zonder elkaar, maar met 
elkaar is iets teveel gevraagd, dat leert de praktijk. En het lijkt juist dat halstarrige vasthouden aan dogma’s -
met name in de vorm van politieke en religieuze ideologieen- dat ons als soort de das dreigt om te doen. 
Resumerend: ik omarm alles en iedereen dat ons niet tot de huidige samenleving heeft gebracht, maar hou wel 
oog voor wat ons aan bestaande programmapunten voor de toekomst van dienst kan zijn, van links tot rechts. 
En dat van dienst zijn betreft dus niet de miskleun ‘mens’, maar de Aarde met het leven in al zijn 
verschijningsvormen, waarbij het voor mij geen enkel probleem is als de hele mensheid wordt weggevaagd, 
als ernstig verstorende factor. De enige types waar ik iets van verwantschap mee voel zijn Boeddha en 
Ghandi, en zo ook u weet zijn dat uiterst zeldzame exemplaren. Ik misgun u derhalve uw SP niet, tenzij u mij 
mijn ideeen misgunt, want dan staan we lijnrecht tegenover elkaar. Dit simpelweg omdat we geen van beiden 
gelijk hebben, net zomin als bijna zeven miljard soortgenoten, die zichzelf allemaal centraal in het universum 
wanen, maar met de geringste windstoot het loodje moeten leggen. Ik besluit deze discussie voor mij hiermee, 
want Verdonk roept, dus we kunnen weer lekker tekeer gaan, met haat als ultieme liefdesuiting  .

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 13:19 uur
236-Aplhonse Scaf—Goden (van blond tot zwart) en helden bestaan niet, ze worden slechts in het leven 
geroepen -en gehouden- door een soort dat in al zijn verschijningsvormen geen enkel recht van bestaan heeft. 
U hoeft mij echt niet te vertellen waar ‘rechts ‘ de mist in is gegaan en nog steeds gaat, dat is genoegzaam 
bekend. Van links ook trouwens, van Mao tot Kant (recent nog onderuit gehaald door Frank Kalshoven van 
de Volkskrant, na een onrechte aanval op Aboutaleb, maar dat terzijde). Maar we hebben het in deze discussie 
dus over iets anders, namelijk over de kwaliteit van het stempel ‘extreemrechts’, geplaatst door ‘extreemlinks’. 
Alleen al dat gegeven is voor mij toereikend het stempel nietig te verklaren. Voor het overige verwijs ik u naar 
mijn reactie op Gloria, want ik heb nu genoeg peroxide aan mijn handen  .

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 19:09 uur
243-Joke Aarts—Het betreft een interpretatieverschil, want ik onderschrijf het door u gestelde. Gelieve dus 
het gestelde over goden te relateren aan de sarcastisch denigrerende uitspraak van Alphonse Scaf over 
Wilders. Net als naamsverbasteringen vind ik zoiets een uiting van onmacht / onvermogen. Goed voor het 
zetten van een demoniserende stempel, maar niet terzake doende. Overigens doet de aanbidding en verering 
van bijv. een Jan Marijnissen niet onder voor Wilders, maar die realiteit lijkt me niet aan AS besteed.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 december 2008, 13:12 uur
249-Hans van der Meulen—Kletskoek. Het gaat er helemaal niet om wat ik vind, maar wat is. Het 
gelijkheidsideaal is al lang geleden achterhaald, want niet overeenstemmend met de realiteit. En daar maakt een 
ongelijke behandeling deel vanuit,om recht te kunnen doen aan wat niet gelijk is of ook maar ooit kan zijn. 
Zoals op de ene moord twintig jaar staat, en op de ander voorwaardelijk, afhankelijk van de intentie waarmee 
is gemoord. En die intentie verschilt p.p., zoals alle p’s verschillen, in al hun uitingsvormen, en dankzij al die 
verschillen in hun geestelijke bagage. Laat u de auto repareren bij de slager? Laat u uw scriptie beoordelen 
door een analfabeet? Stop toch met die gelijkheidsnonsens, want zelfs de ene mens is u meer lief dan de 
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andere, hoewel u (en ik) van niemand iets begrijpen, en dat is de praktijk. U heeft van mijn 240 dus eveneens 
niets begrepen, wat de rest van uw betoog overbodig maakt, maar wel bevestigt wat ik beweer. Overigens 
stop ook ik deze discussie, want de tijd gaat voort.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 21 december 2008, 12:46 uur
259-Harrieke—We hadden het in deze discussie toch over het veronderstelde rechtsextremisme van Wilders? 
Of -volgens dezelfde maatstaven- het linksextremisme van de SP, zo u wilt. Ik heb Mensa ooit in een andere 
context aangehaald, erg zwak van u (en enkele anderen) om dit steeds weer uit zijn verband te trekken, als het 
zo uitkomt. Maar de afkeer ervan en angst ervoor zijn bekend, vooral in de kring van gelijkheidspredikers. 
Hoe durft u trouwens met al uw linkse dogma’s en manipulatieve kretologie het woord ‘autoritair’ in uw 
mond te nemen, waar u de discussie tracht te beheersen door het liefst iedereen monddood te maken die uw 
eigen verkrampte denkbeelden niet deelt. Uw religies zijn de mijne niet, en laten we het daar maar bij houden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 22 december 2008, 14:24 uur
268-Hans van der Meulen—Gelijkwaardig aan wat of wie? Ik meet me liever niet aan de waarde van Mao of 
Hitler, Idi Amin of Mobutu, fundamentalist of extremist, naast nog enkele honderden miljoenen anderen die 
blijken door te zijn. En evenmin wil of kan ik ze behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden, want 
ben geen masochist. Gelijk en gelijkwaardig zijn holle kreten met ongetwijfeld een goede intentie, maar daar 
alleen red je het niet mee waar verschillen de dienst uitmaken, per persoon, per situatie, per inschatting en 
uitvoering, en per definitie voorzien van een rotsvaste subjectieve bodem, namelijk jezelf. Ik vraag me dus af 
waar uw reactie eigenlijk op slaat…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 december 2008, 17:58 uur
De hand op de knip? Welnee, die hou ik aan mes en vork, waaraan hopelijk haas en patrijs bungelen. Dit 
uiteraard wel met loodzware gedachten aan de derde wereld, want ik blijf betrokken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 december 2008, 11:18 uur
Waar is het heilige marktdenken eigenlijk gebleven? Die markt was toch zelfregulerend, dus waarom de hand 
ophouden bij een overheid die de zaak heeft uitverkocht, op kosten van de belastingbetaler. Die is nu dus 
dubbel de pineut, want mag de miskopen eveneens financieren, het kan verkeren. En waarom zouden de 
voorheen groeigraaiende aandeelhouders van krantenbedrijven nu een beroep op dezelfde overheid moeten 
doen? Om hun aandeel veilig te stellen? Ons eigen rioolorgaan De Gelderlander maakte ooit deel uit van een 
gezond Audet bedrijf, en werd vervolgens verkocht aan de geldvretende managers van Wegener, die het op 
hun beurt weer doorverkochten aan een buitenlandse, enkel op winstmaximalisering beluste moloch. 
Redacties en lezers hadden in dat verhaal geen bal te vertellen, de aandeelhouders maakten de dienst uit. 
Welnu, dat moeten ze dan gewoon blijven doen, en hun eerdere vette winsten in dezelfde kranten storten, want 
ik zie niet in wat de overheid in dat vrije marktverhaal te vertellen moet hebben. Het is al idioot genoeg dat 
banken aldus op de been worden gehouden, met het bedrijfsleven in hun kielzog. Allemaal vrije jongens, die 
nu door de mand vallen. De terugtredende overheid heeft al even erg gefaald als de marktwerking, en beide 
partijen dienen aan de kant te worden gezet, want ondeugdelijk bevonden. Het heeft er dus alle schijn van dat 
een geleide economie meer kans op overleven biedt, in ieder geval voor de werknemers. De laatsten dienen 
een dikste vinger in de pap te hebben, maar dat vereist een cultuuromslag waar christelijk rechts nog niet aan 
toe is.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 december 2008, 20:38 uur
67-Henk Mommaas—Er zijn keren dat zelfs u me aan het lachen krijgt, en dat lukte nu dus met twee zinnen. 
Er is nog hoop!
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Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 december 2008, 14:05 uur
Met een volle kas uitdelen is altijd nog makkelijker dan wanneer er geschraapt moet worden, want dat vraagt 
juist inventiviteit en creativiteit. Ik vind de ingreep van Bos jegens Icesave misplaatst (de belastingbetaler mag 
immers ophoesten waar hebzucht heeft gefaald), en ongebreidelde steun aan nu in nood verkerende bedrijven 
is dat eveneens, want die dienen zich ook in slechte tijden te bewijzen, en anders vallen ze maar af. Wat 
resteert zijn de banken, die veel kommer en kwel aan zichzelf te wijten hebben, dankzij een ongekende 
arrogantie. Maar ook daar zou sanering kunnen plaatsvinden, waar de grote uitverkoop al lang geleden is 
begonnen. Kortom, niet Bos is de politicus van het jaar (ik zou trouwens niet weten wie wel), maar de 
hoofdprijs gaat naar de belastingbetaler, die het allemaal mag ophoesten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 december 2008, 22:13 uur
Enfin, na de reacties hiervoor gelezen te hebben blijkt weer eens hoe conservatief progressief uit de hoek kan 
komen, dus neigend naar het veilige midden, oftewel de anus van het CDA. Dat moet Balkenende hebben 
voorzien, want die gaat er nu al vanuit tot 2015 aan de macht te blijven, als god het wil. En die wil dat wel 
degelijk, met een Kamer vol nietszeggende profeten. Aldus krijgt het land wat het toekomt, dus nog meer van 
hetzelfde.
Met het programma van Verdonk is weinig mis, zoals dat met geen enkel programma van links tot rechts het 
geval is. Verschil is wel dat ze net als Wilders een stap in duidelijkheid verder zet, waar de andere partijen de 
grootste gemene delers omarmen, vrijblijvend genoeg om er niet op afgerekend te hoeven worden. Verdonk is 
dus de volgende die de AF-stichting aan de deur kan verwachten, want op Wilders na blijven alle andere 
deuren hermetisch gesloten, vanwege overleg in de achterkamers, waar geen enkel ander geluid wordt 
gehoord, anders dan klaarkomen op macht, goed voor reeksen orgasmen. Maar waar het feitelijk om gaat is 
hoe al deze zichzelf onmisbaar achtende, eeuwig klusklarende, tokkelende en buiksprekende poppen hun 
achter kluisdeuren liggende hersenspinsels in praktijk brengen, want enkel en alleen daarop zijn ze af te 
rekenen. Het is dus zaak een lijst samen te stellen van de belangrijkere wapenfeiten van dit kabinet, inclusief 
bijbehorend wapengekletter. Over die lijst dient een landelijk referendum te worden gehouden. Enerzijds 
gebaseerd op vergelijking tussen (coalitie)programma’s en uitvoering, anderzijds op wenselijkheid bij de 
kiezers. Niet dat zoiets snel zal gebeuren, ze kijken wel uit, en hebben gruwelijk de pest aan referenda. Daar 
ligt dus een schone taak voor het journaille, tevens goed om hun kritisch vermogen op peil te houden. Aldus 
zal blijken dat we het weliswaar op veel punten oneens zijn geweest met dit kabinet, dus daarom kiezen we de 
volgende keer ehhh hetzelfde kabinet.
De taak van figuren als Wilders en Verdonk is niet om zich bij die opeenhoping van anaalklieren aan te 
sluiten, want verstopt zit en blijft het daar, incluis bijbehorende stank. Ze dienen dus andere openingen te 
vinden, en zijn daar m.i. ook naar op zoek, ook al levert dat nog meer constipatie op bij de gangbare partijen. 
Van mij krijgen ze het voordeel van de twijfel, beiden, en beoordeel ik liever achteraf. Maar als u -eveneens 
achteraf- vindt dat de afgelopen kabinetten het geweldig hebben gedaan, dan moeten we natuurlijk op deze 
voet doorgaan, inclusief rijk bloeiende darm- resp. discussieflora.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 12:31 uur
58-Robert van der Laan—De kunst is om dat verzuilde denken -met zijn enge belangengroeperingen van links 
tot rechts- de rug toe te keren, en gewoon eens afstandelijk te beschouwen waar een land met zijn inwoners nu 
feitelijk mee gediend is, en waar absoluut geen behoefte aan bestaat. Vergeet niet dat de gevestigde partijen 
ooit ook konden wortelen dankzij het voordeel van de twijfel, want bewijzen kan alleen achteraf. Als ik zie 
waar dat allemaal in is ontaard, dan geef ik dat voordeel liever aan nieuwe stromingen, ook al lijkt het wijn in 
oude zakken. Een makkelijke constatering om maar alles bij het oude te laten, maar het gaat wel om de 
uitvoering ervan, en die wil ik best wel eens aan anderen dat het bekende kliekje kwakers toevertrouwen. Niet 
meer dan een keuze, waar we in de politiek vooral niets te kiezen hadden. De angst bij de overige partijen (met 
aanhang) is groot, maar die angst betreft vooral eigen (macht)posities en een mogelijke ontmanteling van 
verstarde denkbeelden. De tijd lijkt me rijp voor een nieuwe invulling, met een beoordeling achteraf, zoals 
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gebruikelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 december 2008, 20:45 uur
Tjongejonge dit lijkt wel een SP-forum. Al die vooringenomenheid en verdachtmakingen jegens Verdonk 
dienen m.i. slechts een (accent) versluierd doel, namelijk de werkgelegenheid op de markt van Welzijn & 
Geluk, onder strakke regie van de SP. Ons land zwicht welhaast onder hulpverleners, zij het dat de problemen 
juist daardoor zijn toegenomen. Dat nagenoeg onbetaalbare systeem houdt zichzelf graag in stand, dus alle 
reden om niet aan die stoelpoten te laten knagen, iets dat Verdonk dreigt te doen. Ik vermoed dat er meer van 
dat soort achterliggende gedachten achter al die oppositie zit, maar met de werkgelegenheid is natuurlijk een 
nobel doel gediend. Hoewel niet voor de geachte clientele, maar die vormen ook geen factor van belang, 
anders dan probleemgeneratoren.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 20 december 2008, 14:19 uur
91-Wilbert Boeijen—Het is een kwestie van al dan niet kunnen en willen doorzien en begrijpen. Het 
alternatief is een even eindeloos als vruchteloos uitleggen, waar zelfs een vluchtige blik op tal van reacties 
verklarend zou moeten zijn. Met uw laatste zin ben ik het dan ook eens.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 22 december 2008, 12:10 uur
100-Wilbert Boeijen—Verklaring staat bij 82, voor bevestiging gelieve de diverse SP aanhangers binnen dit 
forum te volgen, ik ga dat niet meer herhalen. Overigens toch leuk dat Jan Marijnissen het CDA in zijn armen 
wil sluiten, hoewel hypocriet en getuigend van opportunisme, maar het kan ook gewoon een oprisping uit 
machtsgeilheid zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 8 januari 2009, 18:06 uur
Gloria-42—Ik meng me niet graag in reacties tussen derden (ben het overigens wel met heer Freutel eens), 
maar nu leees ik toch iets…, ik citeer uit uw mond: ‘Normaal worden dit soort relschoppers die een hele 
familie terroriseren, hard aangepakt binnen een beschaafd gezin.’ Ik krijg hierbij spontaan visioenen van 
Wilders, want families, wijken en plaatsen lopen natuurlijk niet zoveel uiteen. Waar zijn het begrip en de 
liefdevolle aanpak gebleven??? Overigens ben ik het ook met 48-J.Grimbos eens…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 22 december 2008, 21:43 uur
Kerst betreft voor mij vooral herinneringen aan symbolen en rituelen uit een beschermde kindertijd, liefst 
omringd door een sneeuwwitte Stille Nacht, in latere fase benut om uit te buiken. Kerst stond pal voor 
zekerheden, voor een kerkgang, voor familiebijeenkomsten, voor de warmte van hem en haar (niet te 
verwarren met hemden en haarden), voor sprankelend licht, voor tradities. Tot dit alles plaats maakte voor de 
onzekere chaos van leven en ‘weten’. Misschien was Kerst altijd al een illusie, maar dan wel een die als een 
warme deken voelde, en dat geldt nog steeds de resten ervan, al wordt de deken steeds dunner… Of 
misschien ook wel niet, want het idee begint post te vatten een of enkele vluchteling(en) aan tafel uit te 
nodigen, om er nog iets van zingeving aan te koppelen. Ook voor hopelijk lange tijd daarna, want een 
hongergevoel beperkt zich niet tot haas en fazant. En verder moet ik me nog maar eens beraden over de 
gevoelde sympathie voor de PvdD, na het diner.
Een relativerend genoegen toegewenst!

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 27 december 2008, 17:18 uur
135-Joke Aarts—Jawel, dat is goed te begrijpen, want met meerdere winkels in town neemt het winkelen toe, 
en daarmee de geachte clientele voor iedere winkel afzonderlijk  .
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 2 januari 2009, 18:14 uur
167-Henk Hiensch—Ik ben het helemaal met u eens, en zou er nog aan willen toevoegen dat Hamas (op 
democratische wijze verkozen, net als boef Bush, die wel -en op oneigenlijke gronden- zijn gang mocht gaan, 
incl. de westerse boeven die hem steunden, incl. het profielloze wezen Balkenende dat ons land twee oorlogen 
heeft ingesleurd) m.i. helaas een laatste stuiptrekking betreft, waar Fatah al in het spoor van Israel is 
gedwongen, zij het zonder enig resultaat. Hamas is een door Israel zelf tot leven gebracht fenomeen, waar ze 
al ruim zestig jaar de vestiging van een Palestijnse staat traineren. En dan laat ik de schending van resoluties, 
de verkrachting van mensenrechten, het sluipende landjepik (incl de vruchtbaarste grond) en de oneigenlijke 
verhouding in doden en gewonden nog maar buiten beschouwing. En ja, je kan erop wachten, met de 
verkiezingen in aantocht dienen daden gesteld, dus wordt een handjevol vijfdehands raketten beantwoordt met 
eindeloos wapengekletter, resulterend in honderden doden. En en passent worden natuurlijk weer enkele 
lappen vruchtbare grond in beslag genomen, want Israel is vanaf de start van die oneigenlijke staat nog nooit 
voornemens geweest de Palestijnen een eigen staat te gunnen. Maar ja, je bent Ubermensch of je bent het niet, 
en zo je het wel bent streef je naar een Groot Israel, dus die geschiedenis herhaalt zich, zij het nu met 
instemming van het westen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 3 januari 2009, 17:28 uur
177-Alphonse Scaf—Wij zijn uitgepraat, dus u hoeft zich niet meer tot mij te richten. Niet direct, niet indirect, 
en niet via kapstokken of andere hulpstukken. En wat in een discussie als al dan niet zuiver kan worden 
beschouwd bepaal ik zelf wel, dus sla uw hulp daarbij graag af.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 24 december 2008, 14:05 uur
Wat is de volgende stap…koopgedrag (niet meer dan twee tassen!), gokzucht ( max. 1 emmertje kwartjes!), 
rijgedrag (100km per dag!) etc. etc. Nu nog geboortebeperking (1 3/4 kind p.p.), maar daar hoor ik de 
moraalridders uit regeltjesland niet over.
Aldus worden onze vrijheden stelselmatig ingeperkt, want we dienen aan de ketenen te liggen, en daar past 
genieten niet bij. Arm land…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 27 december 2008, 14:58 uur
Waar asociaal gebundeld zit is in stad en dorp bekend, daar doet het landelijk benoemen van die wijken niets 
aan af, noch voegt er iets aan toe. Verder is ‘asociaal’ een stigma dat volledig op het conto van de uitvoerder 
komt, en niet verholpen kan worden met mooiere bakstenen en groenere plantsoentjes. Wel met opvoeding en 
onderwijs, en daar kan al dat geld en die aandacht beter aan besteed worden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 29 december 2008, 21:58 uur
45-Alphonse Scaf—Uw beeld is vertroebeld. ‘Ferm tegenstander van religies en groot bestrijder van de 
islam’ verdient enige nuance, en stond / staat in ander licht dan door u kennelijk waargenomen. Ik heb niets 
met religies, tenzij vredelievend, en zo u weet (althans behoort te weten) viel het christendom en valt de islam 
daar niet onder, in praktijk. Maar ze mogen van mij allemaal bestaan, incluis bijbehorende goden en profeten. 
Zolang ze die hersenspinsels maar lekker voor zichzelf houden, en daar anderen niet mee lastig vallen. Liever 
zou ik zien dat ze zich allemaal tot de Aarde en de Kama Sutra bekeerden, dan hoeven ze in ieder geval niet 
met dodelijke geweren in de houding te staan, en het is nog altijd beter zaad dan bloed vergieten. Maar kijkt u 
gerust een andere kant op, ook dat behoort tot uw vrijheden. En 50 jaar geleden was ik met deze gedachten 
misschien door links als asociaal beschouwd, maar eigenlijk vind ik het nog veel asocialer dat vooral links in 
de daaropvolgende 50 jaar aan de basis heeft gestaan van de discussies die we nu voeren, van links tot rechts, 
en tegenwoordig zelfs met een PvdA die het licht heeft gezien, dus er is nog hoop. En vergis u niet, 50 jaar 
geleden was ik 10, binnen een welgesteld katholiek milieu dat ik enkele jaren later afzwoer, incluis alle goden 
en helden. En zo u weet verdwenen vervolgens de kerken, en verschenen de moskeeen, ons daarmee 
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terugwerpend in een tijd die we achter ons hadden gelaten, in volledig bewustzijn. En die geprivatiseerde 
ruimte wijd ik geheel aan de overbevolking, want 50 jaar geleden telde ons land nog 10 miljoen mensen en 2 
miljoen auto’s, waar er dat nu resp. bijna 17 miljoen en 7 miljoen zijn. En ja, het aantal aso’s is daarmee naar 
rato vermeerderd, minimaal.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 31 december 2008, 17:10 uur
55-Harrieke—U ziet maar wat u wilt zien, als wildplakker van etiketten. Begrijpen is iets anders, maar dat 
reken ik u niet toe, noch aan. Uit de context halen is uw specialiteit, om vervolgens met eigen interpretaties 
wild om u heen te slaan. Het zij u gegund, maar enkele therapeutische sessies om u van uw frustraties, 
dogma’s en doctrines te bevrijden zou niet verkeerd zijn. Wij zijn uitgepraat, beterschap toegewenst!
56-Alphonse Scaf—We delen elkaars meningen kennelijk niet, en daarmee is alles gezegd, want u noch ik 
hebben de illusie dat ooit wel te doen. Wat resteert is een willekeurig op de man spelen, en daar pas ik voor. 
Ook wij zijn dus uitgepraat, met voor mij het gevoel in ieder geval twee goede voornemens al te hebben 
volbracht. Het ga u goed!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 8 januari 2009, 12:58 uur
69-Henk Mommaas—-Blijft u gerust in herhaling vervallen, ook al heeft die moeder niets met wetenschap en 
alles met hersenspoeling van doen, maar aan mij is het niet besteed. Koester uw zelfbenoemde uiterst zinnige 
argumenten, zou ik zeggen, en vooral de illusie dat ze gehoord worden.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 27 december 2008, 14:33 uur
Het is eigenlijk zo’n beetje begonnen bij het Veronicagevoel. Met het accent op jong, snel en dynamisch, 
hoewel niemand wist wat daar de meerwaarde van was. Vervolgens stortten alle commerciele omroepen zich 
op die grote leegte, en bij gebrek aan andere voorbeelden werd dat voor velen de norm. Reken daarbij dat 
kinderen -met hulp van wat paedagochelarij- buitengewoon serieus werden genomen, en zichzelf daarop 
eveneens serieus namen, hoewel ieder fundament daartoe ontbrak. Wat eveneens ontbrak was het stellen van 
broodnodige grenzen, terwijl de opvoeders vooral drukdrukdruk met zichzelf waren, met ontheemding en 
verwijdering als resultaat. Gevolg zou best wel eens een grondige afkeer van die opvoeders -en ouderen die 
daar eveneens model voor stonden- kunnen zijn, waar kinderen het gemis aan regie en leiderschap juist als 
teken van zwakte ervaren, al is het maar gevoelsmatig. Aardig voorbeeld daarvan zijn de scholieren die heden 
ten dage smeken om meer structuur en kwaliteit in het onderwijs, dus die houden al die op lucht gebaseerde 
verworvenheden inmiddels voor gezien. Ouderen staan voor het afbreken van zekerheden waar jongeren niet 
zonder blijken te kunnen. In ons omringende landen als Duitsland en Belgie (maar ook Frankrijk) signaleer ik 
veel meer respect voor ouderen, dus kennelijk hebben ze het daar beter gedaan dan wat zichzelf graag 
‘gidsland’ noemt, maar de weg al decennia lang onbehoorlijk kwijt lijkt te zijn. Beatrix heeft gewoon gelijk, er 
is een gapende kloof ontstaan tussen jong en oud, en dat heeft oud vooral aan zichzelf te danken, dus aan 
nieuwe waarden die vooral waarde-loos bleken te zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 29 december 2008, 14:51 uur
51-Veronica Cramer—Bij ‘Veronica’ dacht ik aan de omroep, anders had ik er wel het Cramergevoel bij 
geplakt  . Veronica stond (mede) aan de basis van jong is in en oud is uit, en die luchtfietserij werd door tal 
van omroepen opgepakt, wat tevens resulteerde in diverse ontslagen, want ‘te oud’, waar voor deze lieden 
‘oud’ synoniem staat voor ‘waardeloos’ dan wel ‘afgeschreven’. Vervolgens raakten persooneelschefs in de 
ban van die rage, en schreven alle 40plussers op de arbeidsmarkt af, hoewel ze doorgaans zelf deel van die 
groep uitmaken. In bedrijfsleven en ook politiek trad verjonging op, en werd ervaring en wijsheid de deur 
gewezen. Waar dat jong, snel en dynamisch toe heeft geleid mogen we nu aan den lijve ondervinden. Toen ik 
bij de bank werkte (jaren zeventig) waren er nog twee stromingen -sociaal en commercieel- die elkaar redelijk 
in evenwicht hielden. Niet lang na mijn vertrek werd sociaal ontmanteld, en lag het accent op commercieel. Ik 
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hoor nu nog van ex-collega’s beslist niet rouwig om mijn vertrek te hoeven zijn (wist ik al), waar 
winstmaximalisering de dienst uitmaakt, ten koste van mentaliteit en moraliteit, met de medewerkers als 
sluitpost. Tenzij jong, snel, dynamisch en…vooral inwisselbaar natuurlijk. Leeftijdsdiscriminatie was een feit, 
enig optreden daartegen een schijnvertoning. Een dergelijk proces voltrok zich overal, met een scheiding der 
geesten als gevolg. Het paste ook beter in dat grote en kennelijk onuitroeibare misverstand 
‘vooruitgangsdenken’, waarbinnen ervaring, bezinning, afremmen en bijsturen geen of nauwelijks optie zijn, 
dus vooral geschikt voor slaafs en volgzaam, oftewel voor jong en carrierebelust. Dat gareellopen wordt 
volgens mij allemaal nog veel erger, vooral in de komende barre tijden, want waar oppositie van kan en mag 
worden verwacht is buitenspel gezet, mede dankzij de kongsi van regering en bedrijfsleven. En tja, ouders, die 
zijn al tientallen jaren de weg kwijt, maar daar hebben we tegenwoordig de TomTom voor  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 29 december 2008, 15:10 uur
51-Veronica Cramer—Ik wil aan voorgaande nog iets toevoegen. Gisteravond genoten van Mies Bouwman, 
de ongekroonde en nimmer onttroonde keizerin van de polderlandse buis, die ook nu nog de vooral lucht 
uitbrakende presentatiepoppen met straatlengtes zou verslaan. Mies maakt het verschil tussen kwaliteit en 
kwantiteit, en naar ik vermoed ook tussen oud en jong. Met tevens het verschil dat ze oud jong is gebleven. Er 
passeerden tal van coryfeeen uit die tijd de revue, stuk voor stuk personality’s van een kaliber dat 
tegenwoordig als hoogst zeldzaam kan worden beschouwd. Het waren mensen met inhoud, die iets te 
vertellen hadden en konden boeien. Maar ook mensen die jarenlang moesten vechten voor een plek op de 
buis, waar een minuut douchekabaal tegenwoordig volstaat. Misschien moeten we jong maar afschrijven, om 
ze als oud(er) weer bij te schrijven, als ze zichzelf hebben bewezen  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 29 december 2008, 17:20 uur
53-Henk Hiensch—Ook ik verlies de grote lijn liever niet uit het oog, maar die is -als oorzaak- doorgaans te 
vrijblijvend, reden waarom ik me liever tot de gevolgen richt, waarmee de hoofdlijn weer is aan te sturen, vaak 
effectiever dan andersom.
Wie de troonrede geschreven heeft weet ik niet, maar aan de lichaamstaal van Beatrix af te leiden moet dat 
vooral de autocue zijn geweest  . Desondanks beperk ik me tot de inhoud, en daar was weinig mis mee, 
signalering en waarschuwing waren op zijn plaats. En inderdaad is het zeker niet ondenkbaar dat ook ouderen 
weer het gareel in dienen geloodsd, en Beatrix daarbij behulpzaam was, zittend op een dubbele bodem. Nadeel 
van dergelijke bodems is dat ze altijd en overal (in) te herkennen zijn, of juist niet. Niet meer dan een eigen 
keuze, want uit zichzelf zien ze het daglicht zelden. Misschien dat Balkenende er ooit doorheen valt, met Irak, 
maar ook hierbij werden en worden principes met het grootste gemak ingeleverd, als daar bijvoorbeeld een 
hoger doel als regeringsverantwoordelijkheid mee is gediend  . En we leven hier nu eenmaal niet in een 
democratie, want hebben onszelf uitgeleverd aan de dictatuur van theocratisch consumentisme, zeg maar als 
godgeleide galeislaven.
Beste Henk, we zijn het vermoedelijk helemaal eens, maar verschillen wellicht in de uitvoering. Ik ben nooit 
ambitieus of carrieregericht geweest, maar bevond me om onduidelijke redenen vroeg of wat later wel altijd in 
de hogere regionen, wat het zicht ten goede kwam. Dankzij dat zicht wenste ik rookgordijnen te verwijderen, 
en belandde al vroeg in de OR, wat me vanuit eigen geledingen niet altijd in dank werd afgenomen. Dat was 
me een rotzorg, want het ging me erom de galeislaven uit hun benarde positie te bevrijden, ook al kostte me 
dat de kop, wat ook een keer gebeurd is. Maar daar heb je dan wel de steun van die slaven bij nodig, en dat is 
nu precies een knelpunt waar veel om draait, want angst is een verrekte slechte raadgever. En van die angst is 
het bedrijfsleven doortrokken, zo werd me al snel duidelijk. Jawel, zo thuis achter de geraniums schreeuwen 
ze hun leed wel uit met bijbehorend wapengekletter, maar als het erop aankomt zijn ze zo mak als een lam. Ik 
heb dat diverse keren meegemaakt, en tevens ervaren hoe werknemers aldus hun eigen positie ondermijnen, 
want niet op hun kracht, maar op hun zwakte wordt beleid gemaakt. Hun kracht ligt dan ook in de bundeling, 
en ook daar zijn ze zwak in, zoals je uit eigen vakbondservaring weet. Er breken trouwens weer goede tijden 
voor de vakbonden aan (en voor de kerken eveneens). Die paraplu vergeten ze te kopen als de zon schijnt, en 
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schaffen hem aan als ze al zeiknat zijn geregend, een gebruikelijke gang van zaken. Eigen schuld, dikke bult, 
en dat geldt eigenlijk voor iedereen die het stuur van zijn leven uit handen geeft, want dan word je gestuurd. 
Als je geen risico’s kan, wil, of durft te nemen word je werknemer, en misschien is dat wel je lot, waar bij de 
gratie juist daarvan werkgevers bestaan, zoals de kerken ook leiders en (goed)gelovigen kennen. Tot zover 
deze overpeinzing, want het wordt allemaal te lang, maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat ook ouderen 
het eigen heft in hand moeten nemen, hoewel ik gewoon weet dat ze daar te lui voor zijn, of te bang, of te 
individualistisch, of te egocentrisch, of…het zal mien tied wel duren;).

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 29 december 2008, 17:46 uur
Onder welke omstandigheden moet ik anders de naslaap verwerken, ochtendkoffie drinken, hoofd scheren, 
sigaar roken, candybar innemen, afschermen voor vrouwelijke geluiden, tijd rekken om met de hond te 
wandelen, krabben waar het jukt, ergernissen kweken, denkbeeldig gif spuien en zo nog tal van zijstraten om 
de hoofdweg te ontlopen… Ik moet er niet aan denken, een ochtend zonder dat vertrouwelijke geknisper en 
die van vet druipende koppen. Eigenlijk is het dus gewoon junkfood, want ongezond en volstrekt overbodig, 
maar lekker is het wel. Kortom, er gaat niets boven een papieren krant, of het zou een licht en verlangend 
gekreun moeten zijn vanuit de slaapkamer, maar of dat nog nieuws bevat…;)

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 30 december 2008, 17:02 uur
Geen preventie, maar dat ongedierte gewoon stevig knuppelen, ter compensatie van de zeehonden. Het gaat 
met al dat vandalisme van kwaad tot erger, omdat er niet of ontoereikend wordt ingegrepen, dus gaan de aso’s 
lekker hun gang, tevens als voorbeeld voor nog meer van die kortsluitingen. Ooit kreeg ik zo’n knaap rond 
Oudjaar te pakken, via een gezellige armklem, na het vernielen van de buiten(kerst)verlichting. Vervolgens 
heb ik hem met handboeien op zijn rug ca. drie kwartier op zijn buik in de kou gelegd, en dat werkte uitermate 
verfrissend, want de volgende dag kwam hij de kosten voor een nieuwe verlichting betalen (zij het onder de 
nodige druk, dat wel). ik wist hem te vinden, en hij wist dat er niet te spotten viel. Dat gezamenlijke weten 
spaarde heel wat oeverloze discussies uit.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 31 december 2008, 11:31 uur
47-Veronica Cramer—Ze waren met zijn drieen, en ik kreeg er een van te pakken. Kop groter en kilo’s meer 
fysiek volume, maar gebrekkige snelheid en overdonderd door het moment. Nooit meer last van gehad, gemak 
trouwens evenmin. En het aardige was dat ik in latere fase zijn vader sprak, die mijn oplossing helemaal 
deelde, waar hijzelf al lang geen grip meer had op zoonlief. Maar de tijden zijn in korte tijd drastisch 
veranderd, waar daders nu vooral als slachtoffers worden gezien, en omgekeerd. Tot geloof ik heilig in eigen 
snelrecht, bij gebrek aan vertrouwen in dat van anderen. Verhagen is het met mij eens, gelet op zijn houding 
jegens Israel, daarmee een precedent scheppend voor disproportioneel geweld, en daar was ik zelfs nog niet 
aan toe  .

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 3 januari 2009, 14:53 uur
67-R.Peters en 79 Gloria—Ik vind dat jullie beiden weer eens veel en veel te ver gaan in de beoordeling van 
Max Molenaar. MM onderbouwt met argumenten, en daar hoef je het voor geen meter mee eens te zijn (is 
jullie mening onaantastbaar?) maar verlies je dan niet in het o zo gebruikelijk afschieten van de boodschapper, 
want dat is de zwakste optie. Met al die scheldkanonnades, hokjes, stempels en etiketten doe je namelijk niet 
voor Wilders onder, die overigens aanzienlijk beschaafder en menslievender tewerk gaat. Als iedereen alleen 
maar jullie gedachtegoed moet delen kan het discussieforum gesloten worden, zoals in totalitaire staten 
gebruikelijk. En dat is precies de nare bijsmaak die ik hier t.o.v. andersdenkenden proef; jullie reacties doen 
me iets teveel aan het fascisme denken dat je zegt te bestrijden. Als je MM wilt aanpakken, doe het dan 
inhoudelijk, en speel niet op de man.

Willem Nijmegen zegt: 
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zaterdag 3 januari 2009, 17:01 uur
64-Veronica Cramer—Vergis u niet, want datzelfde rotjog had in dit afgegleden land aangifte jegens 
mishandeling (armklem, te lang in de vriezer) kunnen doen, met een gerede kans op succes, waar ook rechters 
hier al lang de weg kwijt zijn. Wel wil ik de rol van die vader wat nuanceren, want welke vader heeft nog grip 
op een ca. 17-jarige zoon, en buitenshuis al helemaal niet. Je kan ze opvoeden vanuit respect voor mijn en 
dijn, corrigerend optreden als dat niet het geval blijkt te zijn, en er verder het beste maar van hopen. Het was 
ook beslist geen asociaal gezin, maar betreffende vader leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker, dus dat 
stemt wellicht milder terwijl hij wel wat anders aan zijn kop had. Het zijn vaak ook groepsprocessen, waarin 
ze elkaar meesleuren; massapsychose maakt overal de dienst uit, alle individualisme ten spijt. Maar zonder 
opvoeding met oog voor elkaar is de kans wel levensgroot dat het misgaat, dus die opvoeding kan niet vroeg 
genoeg aanvangen. Dat heeft allemaal geen donder met de verkrampte jaren vijftig te maken -zoals links en 
rechts binnen dit forum verondersteld-, maar met savoir vivre, en daar hebben vel polderlanders steeds minder 
mee. Ik ben het dan ook met uw betoog eens, waar opvoeders eveneens opgevoed dienen te worden, al is het 
maar om op te kunnen voeden. En liefst zonder de hulpverleningsmaffia, want die houden de problemen juist 
in stand, en daarmee hun eigen werkgelegenheid.
Een vriendin van me doceert sociologie, en ik stelde haar eens voor kleuters bijv. eenmaal wekelijks en 
groepsgewijs zwerfvuil te laten opruimen, om latere vervuilers te voorkomen. Volstrekt ondenkbaar binnen 
haar visie! Met kleuters dien je -ontdaan van enige dwang- te praten en te beargumenteren waarom ze iets 
beter niet kunnen doen. Ongetwijfeld, maar ik hecht toch meer waarde aan het effect van persoonlijke 
beleving, waar ons landje vooral uitblinkt in kapotanalyseren, met gebrekkige daadkracht als gevolg. Vrij 
recent nog besloot ik zelf maar eens paedagogisch verantwoord op te treden. In het bosgebied hier ligt het blad 
in de herfst bezaaid over de zandpaden langs de huizen (we hebben geen troittoir). Bij regenval wordt dat een 
spekgladde massa, dus voor wandelaars minder prettig, reden waarom we de zaak op bergen stapelen. Zo’n 
opgestapelde berg heeft dus een functie, dat kan een aap nog inschatten. Nu wil het geval dat in het weekend 
vaak een groep scoutingkinderen met begeleiding het bos intrekt, en die kinderen (ca. 7 jaar) banjeren graag 
door al dat blad, begrijpelijk. Maar op tal van plaatsen liggen die opgestapelde bergen, en de leiders (ca 20 
jaar) dienen de functie daarvan te begrijpen, en door te geven. Dat bleef dus uit, de kinderen banjerden 
steevast de bergen uit elkaar, de leiders keken er niet naar om. Toen heb ik ze na afloop een keer opgewacht 
met een preek, en twee grasharken ter lering ende vermaeck. Aldus gingen de kinderen de bergen herstellen, 
en keken de leiders (weliswaar even schaapachtig als voorheen) toe. Nadien geen last meer van gehad. Waar 
ik nog wel enige tijd last van had was het idee dat betreffende leiders zelf niet ingrepen, en ik vraag me af of 
ze het wel hebben begrepen, want ook het invoelend vermogen is sinds enige decennia gedevalueerd tot 
garnalenniveau. Opvoeden kent vele aspecten, en je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 4 januari 2009, 18:07 uur
88-Gloria—De fuiken der verzuiling waar een groepje zelfbenoemde goden op dit forum verstrikt in is 
geraakt laten kennelijk geen ruimte voor andere meningen, maar dat laat onverlet dat van verbiedsgeboden, 
anders dan zelfverkozen, geen sprake is, of hopelijk ooit kan zijn. Ik maak dus zelf wel uit aan wie ik lappen 
tekst ophang -van Gloria tot Canada-, en verschil daarin niet van u, toch. En ja, de rugnumers van MM 
strijken ook mij recht tegen de haren in, maar daar hang ik noch MM noch (de rest van) zijn betoog aan op, 
want ontdek daarentegen ook zeer zinnige beweringen. En ik moet de eerste op dit forum nog tegenkomen die 
zin en onzin weet te scheiden, in een verregaand verzuilde samenleving.
89-Harrieke—Wij hadden afscheid van elkaar genomen, dus richt u zich niet meer tot mij, want respons blijft 
uit.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 4 januari 2009, 18:10 uur
90-Alphonse Scaf—Ook wij hadden afscheid van elkaar genomen, en indachtig uw reactie lijkt me dat een 
juiste beslissing.

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/12/29/moeten-oudjaarsdelinquenten-preventief-worden-aangepakt/#comment-55868
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/12/29/moeten-oudjaarsdelinquenten-preventief-worden-aangepakt/#comment-55804
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2008/12/29/moeten-oudjaarsdelinquenten-preventief-worden-aangepakt/#comment-55805



