
Zijn onze media wel kritisch over Uruzgan?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 4 januari 2009, 18:24 uur
In oorlogen wordt de waarheid het eerst om zeep geholpen, dus je mag maar hopen dat enige info juist is. In ieder geval niet die 
van politici, tenzij je de overtuiging bent toegedaan dat schaapskleren enkel door schapen worden gedragen. Daarnaast zijn de 
polderlandse media sterk gekleurd, wat ook al de nodige blindheid teweeg brengt. Voor enige beeldvorming kan je nog het beste 
jezelf zo breed mogelijk laten informeren, bij voorkeur door (min of meer) onafhankelijke zenders, zoals de BBC. En verder 
blijft het behelpen, want ook achteraf bevindt de meeste info zich onder het vloerkleed.

Moet Israël onmiddellijk het vuren staken?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 5 januari 2009, 12:20 uur
Dit protestants / christelijke kabinet staat per definitie achter Israel, anders zouden ze hun eigen beginselen tekort doen, naast de 
nog steeds gevoelde schuld over de holocaust en de nauwe banden met de USA, dus we hoeven van Balkenende c.s. niets te 
verwachten, anders dan wat vrijblijvend geleuter.

Natuurlijk heeft Israel het recht zich tegen raketaanvallen te verdedigen, dat staat buiten kijf, maar de wijze waarop is een ander 
verhaal, evenals de oorzaak, waar maar al te snel aan voorbijgegaan wordt, met name door de wereldwijde fanclub.

Vreemd, dat een van de best uitgeruste en sterkste legers ter wereld wat handenvol derdehands raketten niet weet te lokaliseren, 
of tijdig te onderscheppen, waar ze de kopstukken van Hamas op honderd kilometer afstand feilloos kunnen raken. Zou het 
misschien kunnen zijn dat ze voor de zoveelste keer een aanleiding nodig hebben om grond in te pikken en nederzettingen te 
vestigen?

De zesdaagse oorlog schijnt ook voor dat doel uitgelokt te zijn, dus we hoeven ons nergens over te verbazen, dubbele agenda’s 
hebben daar altijd de dienst uitgemaakt.

De krachtsverhoudingen zijn inmiddels uit het aantal doden en gewonden goed af te lezen, met 1:100, want met stenen schakel je 
geen tanks uit, en voorkom je evenmin de vernietiging van een infrastructuur, gebouwen, elektriciteitscentrales etc.

En tja, misschien had het monster Hamas wel helemaal geen kans gekregen als het Israel daadwerkelijk om vrede te doen was 
geweest, anders dan in fraaie bewoordingen. Maar in die ruim zestigjarige bezetting is de daadkracht daartoe nul geweest, heeft 
permanent gebiedsuitbreiding plaatsgevonden (moest ook wel, gezien de grote instroom van buitenaf), zijn resoluties aan de 
hakkende laars gelapt, werden mensenrechten met voeten getreden, en werd de wereld gemanipuleerd door een lobby die zijn 
weerga niet kent.

E.e.a. het gevolg van een kunstmatig in het leven geroepen staat, waar geen enkele noodzaak toe bestond, want Europa is vanaf 
WOII een veilige haven voor de joden, en moet dat ook zijn. Maar als je zo graag in een kruidvat wilt zitten, dan moet je de 
ontploffingen en de stank ervan op de koop toenemen. Die gevolgen zullen eeuwenlang blijvend zijn, en dat is dus een eigen 
keuze.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 6 januari 2009, 20:47 uur
Het wachten is wederom op de polderlandse roeptoeter Ronny (wanneer groeit die man eens uit zijn naam?!) Naftaniel, die in het 
Hebreeuws komt verkondigen dat Israel weliswaar en ogenschijnlijk een beetje hard terugslaat, maar dat zoiets geheel en al en 
dus onbetwistbaar aan de houding van de Palestijnen ligt, want elastiekjes, katapults en straatstenen veroorzaken deukjes in 
tanks en bommenwerpers, vandaar. Vervolgens weet Ronny met stelligheid te vertellen dat die tanks er alleen maar zijn om de 
hobbelige wegen te egaliseren, terwijl de bommenwerpers putten voor de drinkwatervoorziening slaan en de raketten ruines in 
oude glorie herstellen (toerisme!), dus feitelijk is sprake van eerstelijns hulpverlening. De mening van Ronny (standvastig en 
vaderlijk uiterlijk, aan zijn gelijk hoeft echt niet te worden getwijfeld) heeft wel iets van de uitkomst van een onderzoek naar de 
kwaliteit van diverse merken pudding, maar dan uitgevoerd door dr. Oetker, voor een onafhankelijk oordeel. En de vaderlandse 
media knikken hem welwillend toe, want hij durft toch maar mooi te zeggen wat wij allen denken: niks oorlog, het is een 
ontwikkelingsproject om de streek een historisch aanzien te geven. Een enkele, kritische journalist vraagt zich inpandig nog even 
af of al dat kunstbloed makkelijk te verwijderen is, en dat blijkt het geval, want het wordt met bijbehorende ledematen vakkundig 
weggespoeld, ook in de geschiedenisboeken. Sabra en Shatila misschien? Ronny schudt meewarig het hoofd over zoveel 
onbenul. Wij behoren toch te weten dat het hier de namen van twee abattoirs betreft die juist dankzij de vakkennis van 
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opperslachter Sharon konden worden gered van de ondergang, er was immers nog nooit zoveel slachtvlees aangeleverd als toen. 
Alle aanwezigen schudden uit dankbaarheid voor zoveel realiteitszin beschaamd het hoofd, dat ze daar zelf niet waren 
opgekomen. Voorzitter Balkenende -onderwijl met gelukzalige blik de parfum uit de anus van Bush opsnuivend- bedankte 
Ronny uitvoerig voor zijn aanwezigheid en alleszins plausibel klinkende toelichting, om vervolgens de zaal krampachtig lachend 
te bevestigen wat hij al lang wist, namelijk dat Gaza eveneens de naam was van een in nood verkerend abattoir, dus goed om 
hulpverlenend Israel terstond in de orde van de VOC op te nemen, als onder-nemer van het jaar. Hol-land, zeg dat wel…

Is het goed dat de politie internet gebruikt als opsporingskanaal?

Wijst de gasruzie op traditionele Russische spierballenpolitiek?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 7 januari 2009, 21:58 uur
Mijn eerste reactie is kennelijk in de pijplijn blijven steken, dus nu maar opnieuw, zij het ingekort. Waarom kom ik dat woord 
’spierballenpolitiek’ altijd bij Rusland en nooit bij de USA of Israel tegen? Dat riekt naar stemmingmakerij en partijdigheid. 
Inmiddels is bewezen dat niet Rusland maar Georgie de agressor was, reiken de spierballen van de USA (en Nederlandje, 
natuurlijk) tot in Irak en Afghanistan, terwijl Israel zijn spierballen op Gaza traint, maar dat is kennelijk dus geen 
’spierballenpolitiek’, het kan verkeren. En wie kwam er alweer met een raketschild het voormalige oostblok verrijken? Over 
spierballen gesproken… Rusland heeft volkomen gelijk door de kraan bij wanbetaling dicht te draaien, net zoals iedere 
rechtgeaarde ondernemer overal elders zou doen, als andere mogelijkheden zijn uitgeput. Het wordt tijd dat we ons meer tot 
Rusland dan tot de USA richten, dat scheelt tevens in het plastic.

Is het terecht dat minister Plasterk de subsidie van ‘homogenezers’ stopt?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 9 januari 2009, 17:49 uur
Homo’s genezen waarvan? Van een geaardheid? Dan weet ik nog wel wat groepen, met bijkomende voordelen. Als we hetero’s 
genezen (sterilisatiepoederbombardement!) neemt de bevolking drastisch af, met enkel voordelen voor nu en later. De pedo’s 
genezen dan volautomatisch, en de necro’s sterven uit. De nymfo’s houden we gewoon in ere, voor als het grote uitsterven te 
drastische vormen aanneemt. Maar het liefst zou ik iedereen van goden, profeten en verdere afgezanten en aanhangers op Aarde 
genezen, want aan die kwaal sterven de meesten.
Politiek dient zich verre van religie te houden, laat staan subsidies in dezen te verstrekken. Laten de reli’s zichzelf eerst maar eens 
genezen, dat zou pas een doorbraak betekenen naar vrede.

Zijn de VS de belangrijkste dirigent van alle ellende in het Midden-Oosten?

Hoe calvinistisch is Nederland?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 17:57 uur
Amen
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Is het verstandig om Essent te verkopen aan het Duitse RWE?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 13 januari 2009, 15:13 uur
En aldus wordt ons zoveelste belang door het bekende contingent groeiprofeten gewetenloos overhandigd aan buitenlandse 
grillen, alsmede de bijbehorende reeks graaiende aandeelhouders en megalomane bestuurders. Dus feitelijk verandert er niets, op 
nog hogere tarieven en nog slechtere dienstverlening na, met controle en inspraak op nul. Voorwaar, lang leve de privatisering! 
Aanvankelijk hadden we de door de overheid gereguleerde nutsbedrijven, met uitstekende voorzieningen tegen acceptabele, reele 
prijzen. Toen kwam de grote uitverkoop, kelderde de dienstverlening tot ver onder NAP, en rezen de prijzen de pan uit, 
voorafgegaan door salarissen en bonussen. En nu worden we dus aan Duitsland uitgeleverd, altijd goed voor een flash back. Dat 
we van dit alles ooit vreselijk veel spijt krijgen staat voor mij vast, maar dat mogen toekomstige generaties dus oplossen, als de 
lasten helemaal ondraaglijk zijn geworden, in handen van niemand- en nietsontziende vrijemarktgoden. De overheid had nooit en 
te nimmer de nutsbedrijven in de uitverkoop moeten doen, en het waarom daarvan treft u op zowel telefoon- als energierekening 
aan. Laat dat in het vooruitzicht gestelde doekje voor dat grote bloeden maar ten gunste komen aan de getergde verbruikers, door 
tariefsverlaging, dan zien die er tenminste nog iets van terug, al is het maar tijdelijk.
Al met al moet je als regenten wel een bloedhekel aan je koppenkiezers hebben om ze aan privatisering over te leveren. Een 
terugtrekkende overheid, net wat u zegt, en hopelijk trekt die complete koehandel aan en in onbenul zich ooit helemaal terug, en 
krijgen we weer een democratie, dus voor en van het volk. U begrijpt, de tijd is rijp voor revolutie, maar vermoedelijk bent u 
daar zelf nog niet rijp genoeg voor…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 13 januari 2009, 22:04 uur

32-Gloria, we zijn het wederom eens! Ik noteer u vast, je moet toch ergens beginnen  . Hier in Gelre maakt het gelegaliseerde 
psychopatencorps van Nuon de dienst uit. Die hebben in het recente verleden bijna 70 miljoen (!) aan Vitesse geleend (lees: 
verdwenen in een bodemloze put), naast een jaarlijks sponsorbedrag van 8 miljoen. Tegenwoordig sponsoren ze (mede) het 
Nederlands elftal -naast Joost mag weten wat nog meer-, want de bestuurders willen hun favoriete speeltjes niet kwijt. Kennelijk 
bestaat er een relatie tussen gas en voetbal, wat de uitlatingen in de A-Arena verklaart. Die complete gekte was ons bespaard 
gebleven met de nutsbedrijven in overheidshanden. Inmiddels mag ik 374,- per maand ophoesten voor die vrijemarkt idioterie, 
en het ziet er naar uit dat dit bedrag nog eens drastisch wordt verhoogd. Eenmaal in Duitse handen worden we helemaal 
leeggeschud, met dank aan de kiezers, die maar niet willen begrijpen waar een democratie voor staat. Gelukkig krijgen we over 
twee jaar een herkansing, en blijft alles bij hetzelfde…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 14 januari 2009, 19:34 uur
73-C. Harms—Waar haalt u de wijsheid vandaan dat ‘ondernemen’ voor mij een vies woord is? Ik verzet me tegen de vele 
uitwassen ervan, en daar lijkt me niets mis mee, want anders worden we van onder tot boven genomen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 16 januari 2009, 22:14 uur
99-C.Harms—Kennelijk heeft u mijn posting 86 niet (goed) gelezen. Ik ben socialist noch kapitalist, en wens dan ook niet in een 
dergelijke hoek gedrukt te worden, waarvan akte. Verder getuigt uw reactie van zielloos begrip voor de uitwassen die ik bedoel. 
Maar kijk eens om u heen wie er vandaag de hand ophouden, van banken tot bedrijven… Het zijn ook de socialisten die aan dat 
kapitalistische fiasco meebetalen, dus uw redenering gaat wederom mank. Sterkte met het uitmelken van uw medemens!

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 19 januari 2009, 21:44 uur
117-C.Harms—Ik neem u uw dyslexie natuurlijk niet kwalijk, maar vind het wel jammer dat met de spoeling van ultrarechts uw 
invoelende vermogens tevens zijn uitgespoeld. Ik schrijf dus dat de tijd rijp is voor een revolutie, en daar is Gloria (en ook 
Jaqueline) het mee eens. Gloria schaart zich onverbloemd achter het gedachtegoed van de SP, en dat lijkt me haar goed recht. Ik 
schaar me achter geen enkel gebundeld gedachtegoed, want tref overal wel iets van mijn gading aan, en ook dat lijkt me een goed 
recht. Maar nergens staat geschreven dat een revolutie door links of rechts dient gedicteerd, dus u zit er wederom naast met uw 
iets te snelle oordeel. En hoe ik weet dat u mensen uitmelkt? Ooit was ik werkzaam bij het kredietenbedrijf van een bank, en heb 
daar nogal wat boeren leren kennen die ook zonder quotum de bussen wisten te vullen, ten koste van…vandaar.

Moet het kabinet zich houden aan de beloofde einddatum voor de missie in 
Afghanistan?
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Vreest u misbruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD)?

Is uw mening over een onderzoek naar Irak-oorlog veranderd?

Hoe gaat Bush de geschiedenis in?

Kan het verlof na de zwangerschap korter?

Zal Obama als president nog steeds als idool toegejuicht worden?

Bent u het eens met de uitspraak van het Hof dat Wilders vervolgd moet 
worden?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 januari 2009, 19:34 uur
Een weerzinwekkende beslissing, en gespeend van iedere realiteit. Maar wel doelmatig, want een uitstekende manier om een 
politicus aan de ketting te leggen, gelet op de hoge kosten en de jarenlange procedures. Hirsch Ballin zal wel in zijn vuistje 
lachen, met het zoveelste Nekschot richting vrije meningsuiting, ten gunste van relifundi’s. En met hem dit kabinet, want 
godsdienstvrijheid bovenal, incluis de bijbehorende gifspuiten. En zie wie tot de aanklagers behoren! De advocaten Els Lucas 
(PvdA, wil Wilders het zwijgen opleggen, maar legt de haat-, dood- en verderfzaaaiende Koran geen strobreed in de weg), 
Haroon Raza (lijfspreuk: ‘Onthoud u altijd dat niemand ooit beter is geworden van verklaren!’) alsmede de antiracisme-
organisatie Nederland Bekent Kleur. Altijd prettig om te weten dat wat in dit land de hoogste mate van onverdraagzaamheid 
aanhangt zich het liefst manifesteert als antiracistisch dan wel -fascistisch, het kan verkeren. NBK met in zijn gelederen Doekie 
Terpstra (die van de excuses), Mohammed Rabbae (die van het niet begrijpen), Ed van Thijn (die van het niet zien) e.d. Ook het 
Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), die het zelfs laakbaar acht dat Marokkanen in verband worden 
gebracht met misstanden, al moest zelfs Cohen dat voor de afwisseling toegeven. En last but not least Gerard Spong, groot 
geworden door nog grotere criminelen te verdedigen. Het is dus een illuster gezelschap, waarvan de aanklacht door het OM 
ontvankelijk wordt verklaard, maar dat hoeft weer niet te verbazen, waar hetzelfde OM de laatste decennia uitmunt in het 
vervolgen van slachtoffers en vrijspreken van daders. Maar waar het dit stelletje vooral om te doen zal zijn is het kaltstellen van 
een politicus die aan de kaak stelt waar zij nu juist hun brood mee verdienen, of zich anderzijds achter scharen. Het kaltstellen 
dus van een politicus die vanwege zijn mening permanent bedreigd wordt, maar daar hoor ik ze niet over. Kortom: een 
andersdenkende dient hier in zijn vrijheid van meningsuiting beknot te worden, en daarmee honderdduizenden Nederlanders. 
Dat een OM zich daartoe leent zegt alles over de mentale doodsnood waarin dit land verkeert, dankzij al die aanslagen op onze 
vrijheden. Nu de Koran nog aanpakken, als feitelijk veroorzaker, en pak er het oude Testament gelijk maar bij. Lijkt me ook een 
taak voor het OM, maar daar zullen ze wel niet toe lenen, en dit kabinet al evenmin.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 januari 2009, 21:18 uur
58-Alphonse Scaf—Ik heb de vraagstelling beantwoord, dat is u kennelijk ontgaan. Wat u eveneens ontgaan is, is de verdere 
inhoud, het zij zo. En verder bestudeer ik liever een niet in Kant gehulde praktijk, en ook ik bedoel daarmee niet Agnes. 
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Misschien moet u zich toch iets meer richten tot de realiteit van het heden, en dan liefst ontdaan van vastgeroeste overtuigingen, 
dat zou uw reactie(s) ongetwijfeld ten goede komen. Bestudeert u eens reactie 62 (Marcel de Jong), daar zit een juiste Kant aan.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 21 januari 2009, 21:55 uur
62 (v/h 58)-Aplhonse Scaf—In vervolg op mijn reactie 69: inmiddels blijkt Marcel de Jong ook al opgeschoven naar 66, dat zal 
een speling van het lot zijn, die hogere plaats.
En nu ik hier toch nog even ben: ik misgun u uw afkeer van Wilders niet, maar zie tevens geen enkele reden u daarin terwille te 
zijn. Als u dat nu eens probeert te begrijpen, dan heeft u Kant helemaal niet meer nodig.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 22 januari 2009, 18:09 uur
Vervolgen wegens haatzaaien en discriminatie…dan zal de rechtbank deze termen toch eerst moet definieren, want ze worden 
vooral te onpas gebruikt. Dat kan nog een buitengewoon boeiende discussie worden, want geldend voor zowel individu als 
groep. Ik voorzie in de toekomst in dezen duizenden rechtszaken, zich alle beroepend op de precedentwerking. Als Wilders 
daarvoor wordt veroordeeld, veroordeelt men volautomatisch tal van teksten uit Koran, Bijbel etc., dus krijgt Geert zijn gelijk 
met water en brood opgediend, want mogen die boeken verscheurd en verboden worden. Aldus schieten de aanklagers in eigen 
voet, en zijn wij weer van tal van plagen verlost.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 23 januari 2009, 14:44 uur
264-Augusta Hermans—Helemaal mee eens, en de linkse roeptoeters die plots vinden dat (rechtse) meningen van elders niet 
relevant zijn, moeten dat ook maar eens bedenken bij de anti-Wilders propaganda alsmede boycot van producten vanuit 
islamitische fundistaten, maar toen hoorde je ze er niet over…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 29 januari 2009, 16:22 uur
Na van de voorgaande, in 392 postings gebundelde 2 argumenten (1 voor, 1 tegen) te hebben genoten, kan ik alleen nog maar 
hopen dat -met Wilders- Koran en Bijbel eveneens als haatzaaiend en discrminatoir worden veroordeeld. Dat zal ook wel 
moeten, want Wilders heeft nog geen enkele dode op zijn geweten, waar beide boeken hebben aangezet tot zeeen van bloed, en 
dat ook blijven doen, met name de Koran. En als we dan toch de vrijheid van meningsuiting offeren op het altaar van de 
Heksenjacht, dan kan de boekverbranding eveneens van stal gehaald. Dat zal me nog een rookontwikkeling geven, zij het niet 
veroorzaakt door de vredespijp. Hoe is het in GodAllahsnaam mogelijk dat honderden miljoenen mensen in die aantoonbare 
nonsens geloven, en tegelijkertijd het spijkerschrift hebben afgezworen. Hoezo evolutie, we zijn geen meter opgeschoten, op de 
verpakking na. Darwin kan bij dezelfde sprookjesboeken als die hij heet te weerleggen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 14:15 uur
Zoals Hamas in het leven geroepen is door Israel, zo is Wilders dat door Links. Beide(n) zijn een natuurlijke reactie op 
problemen ontkennen, bagatelliseren, negeren, en in ieder geval niet (willen) onderkennen. Het is dan ook volstrekt onzinnig 
enige schuldvraag bij Hamas of Wilders neer te leggen, want daar gaan de feitelijke veroorzakers wederom mee vrijuit.

Moet Nederland gevangen Guantánamo Bay opvangen?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 24 januari 2009, 12:21 uur
GB staat voor vermeende terroristen zonder recht op proces. Om te weten wat we binnenhalen zouden dus eerst die processen 
gevoerd dienen te worden, en wat schuldig wordt bevonden kan zijn straf in Amerikaanse gevangenissen uitzitten, daar draagt 
ons land geen verantwoordelijkheid voor. Wie onschuldig blijkt te zijn kan met schadevergoeding terug naar het land van 
herkomst, dus ik vraag me af wat wij daar voor rol in zouden moeten vervullen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 22:13 uur
82-Liudger Silva—Op de keper beschouwd vind ik uw reactie op die van 76-Dribbelaar juist wel voor uw verzoek aan NRC in 
aanmerking komen. We zitten hier verdomme niet in een totalitaire staat waar onwelgevallige meningen de mond gesnoerd dient 
te worden. Of bent u per a-buis gevlucht uit Noord-Korea?
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Moet een voetbalcoach ook een people manager zijn?

WRR wil speciale scholen voor probleemjongeren. Is dat verstandig?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 20:58 uur
Schooluitval is een voorbode van maatschappelijke uitval, maar het omgekeerde is eveneens het geval, indachtig de 
voorbeeldfunctie. Inmiddels hebben we schoolfabrieken, en dient de lesstof aan de lopende band geconsumeerd. Een dergelijke 
grootschaligheid betekent schreeuwen om problemen, en die krijgen we nu op ons bord, in velerlei vorm. Het onderwijs is hier 
al net zo verworden als de gezondheidszorg, maar we hebben ons kritisch vermogen in de loop der jaren uitbesteed aan welvaart, 
en daarmee kwam welzijn in het geding. Mammoet heette de ‘gouden standaard’ te zijn, maar bleek van oud ijzer, iets dat door 
de verkopers van destijds nog steeds niet wordt begrepen. Verder had en heeft ons land nog steeds vreselijk te lijden onder het 
managervirus, waarbij schoenmakers geacht werden ook andere leesten te kunnen (her)vormen, een misvatting van eerste orde. 
En last but not least werd de jeugd een verantwoordelijkheid toebedacht die ze nooit kon waarmaken, waar grenzen en regels op 
die leeftijd vormend zijn. Zelfredzaamheid en discipline maakten plaats voor gesubsidieerde invulling en alomvattend begrip, al 
wist niemand waartoe dat zou leiden, op de lucratieve markt van welzijn en geluk na.
Kleinschaligheid lijkt me het toverwoord, met individuele aandacht en begeleiding, alsmede deels herstel van oude, maar 
beproefde waarden. Er is niets op tegen om naar deugdelijke methodes terug te grijpen, waar andere systemen en experimenten 
hebben gefaald. Probleem is alleen nog dat de veroorzakers ervan -elkaar de hand boven het hoofd houdend- veelal aan hetzelfde 
stuur zitten die tot de ramp heeft geleid. En dat krijg je dus met die op Italiaanse leest geschoeide ‘democratie’ van ons, waar 
vriendjespolitiek de bestuurlijke dienst uitmaakt.

Verwacht u massawerkloosheid zoals in de jaren 80?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 18:05 uur
We hebben geen gesloten systeem en maken procentueel gering deel uit van een groot geheel, dus er valt maar weinig aan te 
sturen, anders dan pappen en nathouden, en dat is ook precies waar we mee bezig zijn. We bevinden ons op een giga tanker die 
stuurloos uit de koers is geraakt, en onze sleep- dan wel duwbootjes veranderen daar weinig tot niets aan. We kunnen 
nauwelijks anders dan verzuipen of ergens onvoorzien stranden, en dan gewoon maar opnieuw beginnen. Alle vet 
weggeschraapt, maar het meeste was toch al overbodig, dus de toekomst ziet er rooskleurig uit. Zo’n herstart als na oorlogen 
gebruikelijk brengt ons weer terug tot de basis, en met de huidige kennis en ervaring dienen we de lessen in praktijk te brengen. 
Aldus komen we er beter uit dan we er ooit in zijn gegaan, op het aantal mensen na dan.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 21:54 uur
70-JN de Graaff—Dat probeerden ze op de Titanic ook, maar die bleek enkel goed voor een heleboel oud ijzer, en daar zijn weer 
leuke dingen van te maken, als basis. Ik vermoed echter dat wij op die toch al ruwe oceaan een boot bevaren die helemaal niet 
zeewaardig is, dus de ramp zit er al in besloten, terwijl met Velpon de scheuren en gaten niet zijn te dichten. Dat lag trouwens 
niet aan de boot, maar aan de kapitein, staf en bemanning, waar de laatste groep verzuimde de bezopen kapitein met zijn al even 
bezopen staf overboord te werpen, en dat was weer inherent aan het systeem.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 12:33 uur
97-JN de Graaff—We zijn geprogrammeerd op anders, meer en beter, waar dat ook toe moge leiden. In ander geval hadden we 
hier nog naakt rondgelopen, waar ook alles voor te zeggen is, tot op zekere leeftijd. Ik ben het natuurlijk met u eens, want mor er 
lustig op los, discussiefora en volksaard eigen. Maar ik ben ook realist, met o.a. ervaring als stuurman op volle zee. Die zee zal 
altijd roerig blijven, met schepen die vergaan, ongeacht de kwaliteit ervan. Echter, alle positivisme ten spijt (en u heeft met een 
rasoptimist van doen) signaleer ik nu dermate veel signalen op rood, dat het wat al te naief zou zijn daar achteloos aan voorbij te 
gaan. En ja, we hebben een zelfherstellend vermogen, dat heeft ook de geschiedenis bewezen, maar ten koste van wie of wat. 
Waar bewijzen ontbreken komt geloof om de hoek, en zo ook u weet is geloven nogal discutabel. U gelooft in een crisis van 
voorbijgaande aard, en dat zijn ze inderdaad alle, dus daar ben ik het wel mee eens. Maar u gelooft tevens dat we er beter zullen 
uitkomen dan voorheen, en daar zet ik wel wat vraagtekens bij. Toegegeven: over wat ‘beter’ is kunnen we van mening 
verschillen. Afhankelijk van het uitgangspunt, want wat voor de een vooruitgang betekent, kan voor de ander achteruitgang 
inhouden, overigens niet meer dan een aaname. ‘We’ hebben een zeker niveau van welvaart bereikt, en ‘alles’ overziende vrees 
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ik dat we daar zwaar op moeten inleveren, ook niet meer dan een geloof. Dat kan ik met tal van profetieen ‘onderbouwen’, om al 
driftig interpreterende achteraf mijn gelijk te halen. Misschien, als het schip eenmaal is gestrand, moeten we weer starten bij de 
basis, om daarna dezelfde fouten te maken als voorheen, en ook daartoe zijn we geprogrammeerd. Maar een ding weet ik zeker: 
de VOC stond niet voor welzijn, en Balkenende doet dat al evenmin, daar ‘gelooft’ hij me net iets te veel voor…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 17:35 uur

100-JN de Graaff—Ja, dat kan wel zijn, maar op het Parool ben ik al lang niet meer geabonneerd  Overigens kan ik wel 
genieten van haring, Freddy en Kniertje, zo vanaf de wal, dus ik hou feeling met de hoogste golven 

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 31 januari 2009, 14:43 uur
De marktwerking in de zorg is inmiddels ook doorgeprikt, waar ze elkaar de tent uit concurreerden, met dreigende faillisementen 
als gevolg, en de client als kind van de rekening. Dat even stompzinnige als achterhaalde marktdenken in sectoren waar dat nooit 
had mogen gebeuren hebben we vooral aan onze terugtredende overheid te danken. Het wordt nu echt tijd voor de vestiging van 
een democratie, gevoed door landelijke referenda, maar daar wil de politieke adel van links tot rechts niet aan. En het wordt tijd 
om kleinschaligheid weer uit de kast te halen, waar grootgroei vooral lijken oplevert. Mischien worden we door de diverse crisis 
terug naar de start gebombardeerd, maar dan weten we in ieder geval hoe we het niet moeten aanpakken. Massawerkeloosheid 
staat onmiskenbaar voor de deur, met een zichzelf versterkend effect. En daarmee de onvrede, dus daar kan nog iets heel moois 
uit groeien.

Wat is uw verklaring voor geweld tegen hulpverleners?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 12:06 uur
Tot voor enkele jaren geleden was dergelijk geweld volstrekt ondenkbaar. Vooral asociaal gedrag, gebrek aan respect, 
verantwoordelijkheidsgevoel en invoelend vermogen, alsmede massapsychose staan aan de basis. Met assertiviteit heeft dat alles 
niets van doen, maar wel met o.m. een tekortschietende opvoeding, van ouders tot kinderen. We hebben helaas veel menselijk 
puin geimporteerd en gekweekt, en dit is zo’n gevolg daarvan. Misschien is de tijd wel aangebroken om eens wat selectiever te 
fokken, dat zien we bij andere soorten immers ook zo graag.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 28 januari 2009, 13:41 uur
10-Co Stuifbergen—Natuurlijk worden onze gedragingen deels genetisch bepaald, maar dat is nog geen reden eraan toe te 
geven, en dat heeft weer met normbesef en wederzijds respect te maken. Toch zullen we ooit aan fokprogramma’s moeten 
geloven, al is het maar om de soort weer in harmonie te brengen met andere soorten en de Aarde. Zal best wel moeilijk zijn, met 
bijna zeven miljard psychopaten  .

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 29 januari 2009, 17:45 uur
43-Liudger Siva—Uit uw reactie proef ik slechts accentverlegging en wensdenken, maar met de realiteit heeft het weinig van 
doen. Natuurlijk zijn er ook bij de politie missstanden te bekennen, net als overal waar gewerkt wordt. Maar dat als een soort 
norm te insinueren gaat me veel te ver, waar de praktijk anders leert. Politie, brandweer, ambulancemedewerkers e.d. voeren in 
de regel hun taken naar behoren uit, en worden daarbij maar al te vaak gehinderd door het schorem dat u kennelijk wenst te 
verdedigen. En van dat vele schorem gaat het geweld uit, hoe u het ook wendt of keert.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 11:47 uur
48-Liudger Silva— Dan zijn we het vermoedelijk meer eens dan voorheen. Maar ook politiegeweld is nogal eens te 
rechtvaardigen, bijvoorbeeld waar levensbedreigende situaties ontstaan, en snel handelen vereist is. Programma’s als Opsporing 
Verzocht geven een aardig inzicht in waar ze zich o.a. mee bezig mogen houden, en zij liever dan ik, eerlijk gezegd.

Iets anders – en daar geef ik u wel gelijk in – is de macht- en machocultuur die daar nogal eens de kop opsteekt, en waar bijv. 
allochtone agenten alsmede agentes soms de dupe van zijn. Dat zijn volstrekt onduldbare excessen, die maar al te vaak door de 
korpsleiding worden genegeerd of verdoezeld. Maar laten we ze niet heiliger voorstellen dan ze zijn, dus mensen met 
tekortkomingen, zoals overal, en in alle lagen. Maar in tegenstelling tot elders, lopen zij (en andere hulpverleners) steeds groter 
(fysiek) risico, en dat wordt veroorzaakt door de straat, en niet door de staat. Die staat maakt ze vooral vleugellam, waardoor ze 
nog meer risico mogen lopen, alsmede degenen waar ze voor opkomen. Ik heb uw posting 23 gelezen, en v.w.b. het 
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veronderstelde verdedigen van schorem verkeerd ingeschat, waarvoor excuses. Met 23 ben ik het dus wel eens, maar die was uit 
zicht geraakt.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 31 januari 2009, 12:29 uur
58-Gloria—Gun mensen toch gewoon hun mening, zelfs al neigt die soms naar de mijne. Ik heb overigens nog nooit slechte 
ervaringen met politie gehad, terwijl mijn gedrag toch echt niet als voorbeeldig kan worden beschouwd. Ik heb regels altijd 
keurig aan mijn laars gelapt, maar daarbij wel de onaantastbaarheid van andermans lijf en goed gerespecteerd. En daar nu zit hem 
meestal de knel, maar dat moet je de politie niet verwijten, dat is de omgekeerde wereld. Inmiddels rijst bij mij de vraag waarom 
u -en met u enkele anderen- altijd maar weer dat criminele gedrag probeert weg te poetsen door accentverlegging, negeren of 
bagatelliseren…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 4 februari 2009, 15:46 uur
63-Gloria—In principe zijn we het eens, want wat u in grote lijn signaleert is ook mijn zorg. Probleem is -lijkt me- dat we in dit 
land geen visie hebben -anders dan kortzichtig en kortdurend-, en dus veroordeeld zijn tot willekeur. Een willekeur die zich over 
nagenoeg alle facetten van ons leven uitstrekt, en tot grote verdeeldheid leidt, door opeenvolgende kabinetten gelezen en vertaald 
als verdeel en heers. En ondersteund door de vele belangenpartijen, die alles met een eigen ideologie, en niets met 
gemeenschappelijk belang hebben. Aldus zwabberen we egocentrisch het leven door, want na ons de zondvloed. Dat 
toekomstige generaties daarin verzuipen zal ons een rotzorg zijn, we leven immers in het nu, en moet eruit halen wat erin zit, van 
lucht tot vervuiling. Kennelijk kiezen we daar eens in de vier jaar voor, en krijgen het aldus voor de kiezen. Keer op keer, want 
dat zit ingebakken in een systeem dat alleen nog verdwaasde zielen voor democratie houden, maar daar feitelijk niets mee van 
doen heeft, want vandaag is het een theocratie, morgen een oligarchie, overmorgen een dictatuur, en meestal een combinatie van 
dat alles, gedomineerd door een nemocratie. Wat wij als volk willen is daarbij helemaal niet interessant, we zijn enkel 
kiesgerechtigd om de belangen van enkelen te dienen, van god tot regeringsadel, van producent tot consument. Liefst 
gedachteloos, want er wordt voor ons gedacht, niet namens ons. We hebben het denken uitbesteed, en daarmee onze toekomst, 
en die van volgende generaties. In dat uitbesteden zit het misbruik besloten. Met een versnipperde politiek in de vorm van 
belangenpartijtjes hoeven we weinig heil voor ons land te verwachten, anders dan brood en spelen. De oplossing voor tot in en 
ten behoeve van een verre toekomst zie ik dan ook meer in een beweging, gericht op het welzijn van de Aarde en harmonie 
tussen -van zelfzuchtige ideologieën bevrijde- soorten, aangestuurd door het adagium ‘meer mens met minder mensen’. Dat 
laatste als essentiële voorwaarde, om het aantal vervuilers en vernietigers van de Aarde tot een minimum te beperken. Mogelijk 
dat humanisme en boeddhisme hierin de toon voeren, maar voor georganiseerde (af)goden is geen plaats, die kansen hebben ze 
verspeeld. Liefde tot de Aarde omvat alle vormen van liefde, incluis die voor onszelf en onze naasten, meer hebben we feitelijk 
niet nodig. Gloria, in politiestaten doen Links en Rechts niet voor elkaar onder, van DDR tot Argentinië. Ik zag onlangs de 
indrukwekkende film ‘Das Leben der Anderen’ (een aanrader!) over de socialistische heilstaat DDR, ter bevestiging van hoe het 
niet moet, iets dat ik al wist van ervaringsdeskundigen. Of wij een dergelijke richting koersen weet ik niet, maar ben wel met u 
eens dat er inmiddels al aardig wat stappen zijn gezet, dus alertheid is geboden. Een sluipend proces, en inherent aan een systeem 
dat zo rot is als een mispel, daar zijn we het vermoedelijk over eens. Maar waar u dit als norm beschouwt, signaleer ik het nog 
steeds als incident, een kenmerkend verschil. Ik kan nog steeds denken, schrijven en zeggen wat ik wil, dus kennelijk nog 
ongeschikt als Nekschot. En inderdaad heeft de sociale controle van vroeger dankzij de techniek plaatsgemaakt voor eenzelfde 
virtuele bedreiging, maar die dreiging geldt vooral nog steeds misbruik. Over de grenzen van dat misbruik kunnen we van 
mening verschillen, tevens te koppelen aan de vrijheid van meningsuiting, het zal in nog wel meer discussies naar voren treden. 
Echter, de door mij gehekelde groep koppel ik bewust los van een mogelijk groter plan tot inperken van vrijheden aan een riem 
van veiligheidseisen, omdat ik vasthoud aan het rechtstreekse belang van de individuele slachtoffers. Au moment dat mijn kop 
om niets wordt ingeslagen wens ik de veroorzaker achter de tralies, liefst voorzien van de grootst mogelijke genoegdoening, ik 
ben nu eenmaal net een mens. Dat belang gaat dan even boven landelijke belangen (hoewel er niet los van te beschouwen), want 
ik ben in mijn persoonlijke, fysieke dan wel materiële immuniteit aangetast. Op dat moment eis ik genoegdoening, en die put ik 
dan niet uit vrijblijvende filosofieën. Die worden namelijk vrijwel altijd verstrekt door lieden die juist nooit zo’n klap hebben 
mogen incasseren, of wier empathisch vermogen ontoereikend is een dergelijke ervaring te doorleven. Zeg maar zoals dit kabinet 
denkt en handelt naar zijn burgers toe, en daar zijn we het beiden wél over eens. Ik appelleer dus aan de eigen 
verantwoordelijkheid, het volle bewustzijn, het gebrekkige geweten en het oog op gewin van de dader, die uitdeelt wat hij 
zichzelf nooit zal toewensen, alle achtergronden ten spijt. Alles en iedereen handelt in groter verband, mee eens, maar op het 
moment dat je dat verband zelf moet dragen wordt de wereld plots erg klein, en ook dat is een realiteit waar u niet omheen kunt. 
Voor mij is en blijft dat het uitgangspunt om te oordelen, ten gunste van het slachtoffer, als individu en belanghebbende.
Gloria, ik zag zojuist het Kamerdebat vol politieke glibberaars, waar Kant, Halsema en Pechtold uitzondering vormden, maar 
daarvoor zitten ze ook in de oppositie. En ik werd aldus geconfronteerd met het opportunisme van de PvdA, bij de 
besluitvorming inzake de parlementaire enquête, teneinde de coalitie -en daarmee hun eigen machtspositie- in stand te houden. 
Goed voor een flash back, want ook ik heb hier plaatselijk een soortgelijk opportunisme mogen ervaren, maar dan van de SP, 
toen ik opkwam voor een groep minder bedeelden die uit hun huizen dreigden te worden gezet. Stond de SP helemaal achter, 
maar op het cruciale moment maakten ze tot verbijstering een slag van 180 graden, enkel om de coalitie (met o.a. PvdA) ter wille 
te zijn, en daarmee zichzelf. Let wel, waar gebeurd, en ze lieten hun eigen achterban als een baksteen vallen, toen het op behoud 
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van macht aankwam. Ik bedoel maar
blijf waakzaam, niet alles is wat het lijkt. Groetjes.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 7 februari 2009, 14:40 uur
72-Gloria—Tja, ik verbaasde me ook over die plotselinge omwenteling van de SP, hoewel ik me tevens het dilemma realiseer, 
en daar staan coalitiepartijen vaker voor. In dit geval betrof het een keuze uit rechtstreekse ondersteuning van een groepje 
achterban, of de coalitie opblazen en daarmee de macht verliezen (dus tevens het belang van / voor een aanzienlijk grotere groep), 
want de PvdA was mordicus tegen het plan. Soms moet je dus kennelijk concessies doen, maar ten koste van wie en wat, en in 
hoeverre kan je daarbij nog principieel denken en zijn. Het zal weg met afwegingen en keuzes te maken hebben, ik ben er zelf 
ook nog niet uit, terwijl het achterste van die SP-tong wel nooit bekend zal worden. Tijdje later verdween betreffende PvdA-
wethouder in het fietsenhok voor een onderonsje met een VVD-lid (what’s in a name), en ook hij mocht blijven zitten, waar de 
SP (en de meeste andere partijen) zich in stilzwijgen hulden… Zo’n fietsenhok is smerig, maar politiek is nog veel smeriger  . 
En verder kan ik me wel in uw opmerkingen aangaande dit oud-Hollandse houtwormkabinet wel vinden. Maarrehhh u kwam 
toch hoogblond en -gehakt uit Rotterdam, of heeft er een verhuizing plaatsgevonden  . Zojuist een documentaire over Provo 
jaren zestig gezien, een feest van herkenning, en gelet op alle vrijheden die ze ons in de tussentijd weer hebben afgenomen wordt 
het tijd voor heropstanding, dus baas in eigen buik!

Oud-bestuurders Ahold komen goed weg
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 11:15 uur
Vertaal het maar naar de politiek, en je weet bij voorbaat al dat die lieden enige straf van belang ontlopen, waar geldboetes en 
voorwaardelijke straffen geen indruk maken, in de politiek wegpromoveren usance is. Dit is het land van de consensus, dus 
analyseren en praten tot we erbij neervallen, om vervolgens tot niets te besluiten. Een beetje fout bestuurder weet dat de tijd hem 
gunstig gezind zal zijn, en de rechters eveneens, want die zitten aan hetzelfde systeem gebakken. Het gaat mede om de 
continuiteit van een bedrijf of partij,en daar staan alle neuzen naar gericht. Of ze daarbij verschillen van u en mij? Welnee, vraag 
maar aan de belastinginspecteur.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 17:24 uur
Overigens spreekt Obama zich juist wel hard en duidelijk uit over die graaicultuur met bijbehorende miskleunen, dus daar kan 
dat scrotumtumkabinet van ons nog wat van leren. Kan, want in praktijk zie ik Balkenende dat nog niet doen. Enerzijds heeft hij 
er de ballen niet voor, anderzijds moet hij dan de old boys afvallen, dus dezelfden die hem straks aan baantjes moeten helpen.

Is de verjaardag van Beatrix een goed moment om troonsafstand aan te 
kondigen?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 14:07 uur
Dat lijkt me een buitengewoon goed idee, voorzover door alle leden van het koningshuis daarbij gelijk en unaniem afstand van 
de monarchie wordt genomen en gedaan. Zitten we alleen nog met de regenten in de politiek opgescheept, want die 
zelfbenoemde adel doet niet onder voor welk koningshuis ook.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 30 januari 2009, 20:58 uur
31-Gloria—Er staat nog een vacature voor u open: de spruitjeskoningin van de VPRO, met hofmaarschalk Sjef van Oekel. Met 
die miljarden voor onderhoud valt het trouwens wel mee, zoveel eet Trix nu ook weer niet. Ik vernam zojuist dat er weer veertig 
miljoen in onaangepaste Marokkanen wordt gepompt, dus die hebben ook alle reden zich dood te schamen, naast de honderden 
miljoenen die deze groep al heeft gekost. Zijn aardig wat gouden koetsen voor aan te schaffen, incl. personeel en bijbehorend 
kasteel. Ben toch benieuwd hoeveel bijvoorbeeld de Belgische, Duitse, Franse, Spaanse, Australische en Nieuw Zeelandse 
overheden jaarlijks moeten uittrekken voor ontspoorde Nederlanders…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 31 januari 2009, 12:12 uur
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45-Gloria—Ik heb lang genoeg tussen de adel gezeten om te weten dat arbeid mogelijk adelt, maar adel met dat soort arbeid 
weinig van doen heeft. Dat kan en mag, zolang ze zichzelf maar weten te bedruipen. Kortom, we hebben beiden vermoedelijk 
even weinig met het parasiterende koningshuis, en met het instituut al evenmin. Dat neemt niet weg dat ik de pr-functie van Trix 
c.s. toch wel hoger acht dan die van de al even geldvretende Marokkaanse randgroep, maar daar mag u anders over denken. 
Vanmorgen las ik een bericht over een jongetje van 3 jaar met een hersentumor. Zijn ouders waren door dat alles niet meer in 
staat tot werken, kwamen financieel enorm in de knel te zitten, en geen instantie die hulp bood. Even verderop stond het bericht 
over dat achteloos uitgetrokken bedrag van 40 miljoen voor ontspoorde Marokkanen. We praten hierbij dus over onwillend tuig 
dat al honderden miljoenen heeft gekost, en nog gaat kosten, geheel voorspelbaar, bij gebrek aan drastische maatregelen. U had 
het over je doodschamen over zoveel geldverspilling op kosten van de belastingbetaler, voor wat het koningshuis betreft. 
Helemaal mee eens, maar ik ben daarbij niet selectief, en zet ook betreffende groep Marokkanen (lees dat goed!) op mijn 
prioriteitenlijstje, hoewel zich schamen ook daar niet het sterkste punt blijkt te zijn. Wat resteert is dat jongetje van drie jaar, waar 
de ouders nu dubbel door worden getroffen. Kost misschien enkele duizenden om dat probleem op te lossen, en dus geen 40 of 
120 miljoen om andere problemen te laten voortduren…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 31 januari 2009, 14:28 uur
56-Wieke Hoeben—De realiteit die u schetst wordt zwaar overtrokken. Lintjes doorknippen kan de schaar van Gloria eveneens, 
en de bijbehorende knipmessen kunnen gemist worden. Ons land vertegenwoordigen kan een president met gelijke status en 
impact, voorzover hij niet Balkenende heet. Liever zie ik hier een Sarkozy, maar dat is en blijft wensdenken, want dergelijke 
karakters worden niet in polderende klei gekweekt. En dat fundament om de zaak bij elkaar te houden werkt kennelijk toch niet 
zo goed, als ik de laatste decennia beschouw. Als we toch al afstand willen nemen van de goden, dan wel graag vergezeld van 
feodale systemen, incluis dit kabinet.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 1 februari 2009, 15:50 uur

70-Liudger Silva—Met Sarkozy bedoel ik tevens de Franse staatsvorm, als alternatief. Sarkozy als koningin gaat me te ver  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 2 februari 2009, 11:43 uur
62-Gloria—Even terzijde, maar volgens mij bent u uitstekend in staat om op eigen kracht te varen, zonder zich opdringende 
duw- of sleepboten
 Geschiedenis is leuk tijdverdrijf, want interessant voor het signaleren van mogelijke parallellen, maar ook niet meer dan dat, 
omdat gebeurtenissen per definitie in een andere tijd en context plaatsvonden, en de lessen eruit derhalve niet toepasbaar zijn op 
het nu en de toekomst, buiten willekeurig gebruik, ad hoc. De kwaliteit van een pc beoordeel je immers ook niet door een 
potlood te analyseren, en met hetzelfde potlood beschrijf je geen beeldscherm. Ik verbaas me dan ook steeds opnieuw over die 
omgevallen lectuurkasten op het forum, die hun gelijk aan ogenschijnlijke herhaling trachten te ontlenen, maar vooral schermen 
met statische archiefkennis en rochelende citaten teneinde een eigen Gelijk te halen. Beetje trieste figuren, die geheugen met 
intellect verwarren en in aartsconservatieve pakken gehuld modernismen voorstaan, maar met beide benen in de modderpoel van 
in vergane glorie gedoopte wijsheden zijn blijven steken. Daar staan ze overigens niet alleen in, want een bestuurlijk deel van het 
volk wordt door dezelfde, zwaar geoxideerde wijsheden aangestuurd, en dat is tevens een belangrijke reden waarom we ons in 
de decadente uitlopers van het Romeinse Rijk bevinden. Met één kenmerkend verschil: de boodschappers zijn hier wél de 
veroorzakers. Overigens doen in die stompzinnige decadentie Links en Rechts niets voor elkaar onder, van individu tot massa, 
maar dat is een andere discussie. Ik kom zo snel mogelijk op uw boeiende posting terug, waar nu de tijd even ontbreekt.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 3 februari 2009, 16:14 uur
62-Gloria—Hoewel ik het met uw koninklijke oplossing geheel eens ben, wil ik die andere oplossing beslist niet uitsluiten. Van 
een koningshuis gaat nog iets van toegevoegde waarde uit, al kan je daarover van mening verschillen, maar het wordt als 
zodanig wel door een niet te verwaarlozen groep sprookjeslievende polderlanders beleefd. Toch heb ik -als min of meer 
overtuigd republikein- uit dat grote sprookjesland liever met een koningin dan met een god, paus, allah of profeet van doen. 
Allemaal vleesgeworden psychoses vanuit een masculine machowereld, vervuld van -ook hedendaags- geweld, waar Trix juist 
niet oproept tot haatzaaien en discriminatie, wat ze overigens met Wilders overeenkomt. En ook wentel ik me liever in de 
schoonheid van een kasteelmuseum dan in de brainwashketel van een gebedshuis, niet meer dan een eigen keuze. Tot zover allah 
Trix uit wonderland. De ‘door mij gehekelde Marokkanen’ betreft echter een ander verhaal. Let wel: ik hekel alleen het criminele 
tuig uit die groep, en dus niet de (accent) Marokkanen, die me voor de rest even lief / leed zijn als andere polderlanders, dus 
Chinezen etc. Dat -mede door cultuur en religie bepaalde en in stand gehouden- tuig omarm ik niet zoals u met de mantel der 
liefde, want die komt enkel hun slachtoffers toe, en daar zou ik ook graag die honderden miljoenen jaarlijks naartoe zien vloeien, 
waar betreffend tuig van mij op water en brood mag zitten, om daarna het land uit te worden geschopt. Dat is nog een uiterst 
vriendelijke oplossing, gelet op de straffen die ze in het land van oorsprong zouden ondergaan, dus ik blijf menslievend. En voor 
de 30 miljard die we inmiddels jaarlijks aan criminaliteit kwijt zijn weet ik wel betere bestemmingen. En ja, de witte boorden 
kunnen er ook wat van, helemaal mee eens, maar die worden bij ontdekking eveneens aan de schandpaal genageld, ook al mogen 
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ze op een zachtere houtsoort landen. In ieder geval hebben wij in Europa nog de vrijheid om ze te nagelen, in tegenstelling tot 
bijv. Afrika en Arabie. Ook zie ik de Marokkaanse koning aldaar nog niet zo besproken worden als wij hier met Trix gewend 
zijn te doen, want juist daar moet je je kop houden als je hem wilt behouden. Kortom, het zelfbenoemde slachtofferschap (ze 
weten wel beter!) van dergelijke daders teneinde hun daden te maskeren is niet aan mij besteed, terwijl betreffende daders hier 
ook nog eens op onvoorstelbare wijze in de watten worden gelegd. Voor mij is er maar een groep die aandacht (en geld) 
verdient, en dat zijn hun slachtoffers. De mensen dus die rechtstreeks de dupe zijn van het gebrekkige geweten van die groep. 
Van de door u bedoelde daders daarentegen merken we in praktijk weinig, want ze zijn naar verhouding gering in aantal en 
plegen geen directe inbreuk op uw lijf of bezit. Zo’n zichzelf verrijkende voorzitter van een woningbouwvereniging dient 
terstond opgepakt en opgesloten, maar dat doet aan mijn veiligheidsgevoel niets af. En daarnaast gaat het niet aan de daden van 
de een met die van de ander weg te poetsen, een in bepaalde kringen beproefd concept om toch maar niet te hoeven (ver)
oordelen.
En wat Sarkozy betreft… Ach ja, uit Jan Marijnissen is ook geen Mao gegroeid, al omarmde hij aanvankelijk diens 
gedachtegoed, maar wijsheid komt met de jaren, soms. Iemand aan een enkele opmerking ophangen is niet anders dan spijkers 
op laag water zoeken, goed voor verzuurde vaten. Politici moet je beoordelen op hun daden, en gelukkig staat Sarkozy niet voor 
een islamitisch Europa, alle schreeuwende baardgoden met hun valsblanke kontlikkers ten spijt. De laatste groep is zonder 
zonden, zo meent ze zelf, dus die blijven maar eerste stenen werpen, vooral richting middeleeuwen.

Kan de Cito-toets beter afgeschaft worden?

Moeten de media terughoudend zijn bij het in beeld brengen van drama’s?

Wie moet het Irak-onderzoek uitvoeren?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 4 februari 2009, 11:40 uur
Het gaat niet om Irak, maar om de geloofwaardigheid van een kabinet, met haar op Italiaanse leest geschoeide mp. Dit heeft 
allemaal niets met democratie te maken, en alles met volksverlakkerij. Dat mag je ook uit CDA-hoek verwachten, hoewel zelfs 
daar nu aan dat onderzoek wordt getwijfeld, maar dat zal de wil van een onwelgevallige god zijn. Ik vermoed dat Balkenende 
zijn lijk al ziet drijven bij het enig juiste middel om die lucht te klaren, dus de parlementaire enquete. Een referendum zal 
uitwijzen dat ook het klootjesvolk die mening is toegedaan, maar aan referenda hebben de regenten / dictators een bloedhekel. En 
als er dan toch een parlementaire enquete uit mocht voortvloeien, dan kan de besluitvorming van de JSF er misschien gelijk in 
worden meegenomen, want die aanschaf hangt ook van leugens en bedrog aan elkaar. Ik ben trouwens benieuwd of we een 
Kamer met ballen hebben, waar die tot heden alleen bij Groen Links, de SP en D’66 (balletje) zijn te ontdekken. Hopelijk 
struikelt dit kabinet over Irak, die wanvertoning heeft nu wel lang genoeg geduurd, en ons vele vrijheden gekost.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 5 februari 2009, 12:35 uur
106-Jitso Keizer—Ooit van medeplichtigheid gehoord? Je hoeft zelfs geen hand uit te steken om dat toch te zijn, stilzwijgende 
instemming is al toereikend. Als Bush oorlogsmisdadiger genoemd kan worden, dan Balkenende eveneens, hij bezat immers de 
mogelijkheid tot veroordelen. Dat verzuimde hij ook bij Israel, met 1300 vermoorde Palestijnen als gevolg.

Wat zegt het opheffen van de excommunicatie van Williamson over de paus?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 4 februari 2009, 11:16 uur
Dat zegt alles over de geestelijke gesteldheid en realiteitszin van de paus, en over de idioterie waar religies voor (en achter) staan. 
Als we van al die fakegoden met hun broodprofeten verlost zijn (vermoedelijk wordt dat met De Verlossing bedoeld) zou dat de 
mensheid sterk ten goede komen, op de weg naar vrede.
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AOW-leeftijd naar 67 jaar?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 februari 2009, 18:05 uur
84-Drs. P.A. van Doorn—Bent u drs. in de spiritualien? Een graad vermelden moet natuurlijk wel functioneel zijn, anders wordt 
het visserslatijn.
136-Veronica—Ik ben 60, en sinds mijn 45e ‘in ruste’. Dus bevoordeeld, ik realiseer me dat goed, maar voel me niet schuldig, 
want kan mezelf bedruipen. Ik heb na diverse studies ca. 22 jaar gewerkt, en dat leek me ruim voldoende. In dat idee werd en 
word ik nog steeds gesterkt door oud collega’s, die me gelukkig prijzen niet (meer) aan het arbeidsproces te hoeven deelnemen, 
waar ze dat zelf nogal eens als hemeltergend ervaren, want spijkerhard en onmenselijk geworden. Ik heb me in de afgelopen 
jaren geen seconde verveeld of de loonslavernij gemist, ik genoot en geniet nog steeds 24 uur per dag van mijn vrijheid, soms en 
enkel onderbroken door verplichtingen die ik zelf wil aangaan. Een dergelijk leven onder deze omstandigheden zou ik graag 
iedereen gunnen, want we leven m.i. niet om te werken, alle religieuze en verder ideologische prietpraat daaromtrent ten spijt. Ik 
denk dan ook dat het met prioriteiten en herverdeling te maken heeft, en met keuzes voor nu en later. Die keuzes dienen 
afgestemd te zijn op het welzijn van mensen, in harmonie met alle andere vormen van leven, en gericht op de enige echte god die 
we hebben, de Aarde. Als we de huidige kennis en welvaart als uitgangspunt nemen (en zo welvarend als nu zijn we nog nooit 
geweest, en zullen we misschien ook wel nooit meer worden), dan hoeven we het accent alleen nog maar te leggen op afname 
van het bevolkingsaantal, niet te verwarren met minder bevolkingsgroei. Dan zijn we eindelijk verlost van dat grote 
groeimisverstand, en kunnen we in een menswaardig tempo verder. Misschien niet met 3 auto’s, 4 vakanties en 5 t.v.’s in huis, 
wat het afkicken van de consumptieslavernij ten goede komt. Mijn idee: stop zo vroeg mogelijk met die onmenselijke 
loonslavernij, al is het maar om meer uit jezelf en uit het leven te halen. Om nu een begin te maken: beperk de Kinderbijslag tot 
het 1e kind (2e kind nul, 3e kind e.v. afslag), zet het mes drastisch in de talloze onzinnige subsidies, en pak de criminaliteit 
eindelijk eens grondig en doeltreffend aan i.p.v. dat geldvretende pappen en nathouden, dan zijn er jaarlijks tientallen miljarden te 
besparen, en kan de AOW-leeftijd zelfs verlaagd worden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 februari 2009, 16:56 uur
140-Jan Brouwer—Ik wil best aan uw verzoek voldoen en wakker worden, maar bij wie lig in dan in het per definitie krakende 
bed? De matrassen zijn van Kant tot Rutte doorgesleten en rieken naar aftandse paardendekens, dus ik zou graag eens in een 
kakelfrisse springbox wakker worden. Tot die tijd droom ik liever nog even door…over uitgemolken staatsvormen, revoltes en 
revoluties, en vooral herhaling op herhaling, want daar lijken we toe veroordeeld, ongeacht wie het bed deelt 

Kan Nederland nog aandacht vragen voor good governance?

Moet Nederland de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan bevriezen?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 9 februari 2009, 16:51 uur
Prima voorstel, maar dan ook graag alle diplomatieke betrekkingen verbreken met islamstaten, en wat er verder nog aan 
relifundi’s elders ter wereld aan het roer staat, of staten domineert. Partijen dienen sowieso niet op religieuze leest geschoeid te 
zijn, de ellende die daaruit voortvloeit ondervinden we hier dagelijks aan den lijve, want hoe gering van omvang ook, als ze deel 
uitmaken van een regering / parlement krijgen we met hun dogma’s en doctrines van doen. Partijen, programma’s en leden 
dienen daarop gescreend te worden, religies zijn voor eigen gebruik. In ander geval zie ik graag een kabinet van pedofielen, 
criminelen, verkrachters, besnijders, onthoofders, sm’ers, belastingontduikers en boekverbranders tegemoet, daar moet toch een 
leuke coalitie uit te smeden zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 14:28 uur
Gloria, ik wil me beslist niet in de discussie tussen u en AS mengen, maar vergeven doe je vanuit je hart, en niet op verzoek of 
afroep, want een dergelijke verpakking schaadt de inhoud. Vergeven is een stadium van verlichting waar maar weinig mensen 
toe in staat zijn, want ook vergeten maakt er deel van uit. Vergeven blijkt, daar zijn geen woorden voor.

Willem Nijmegen zegt: 
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maandag 16 februari 2009, 16:44 uur
Recent is bekend geworden dat de Taliban in Pakistan een steeds dikkere vinger in de pap krijgen, en honderden meisjesscholen 
gaan sluiten. Tot zover de islam. Ik ben wel benieuwd in hoeverre de -ook m.i. terechte- kritiek van velen binnen deze discussie 
op het Vaticaan / de paus eveneens gespuid gaat worden op andere soorten van relifundamentalisme, waar je dan plots haatzaaier 
blijkt te zijn…

Blijft “Wilders-weigeraar” Groot-Brittannië een uitzondering?
Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 februari 2009, 11:56 uur
Haatzaaien, polariseren, stigmatiseren, ik heb het Wilders allemaal nog niet zien doen, in tegenstelling tot de fundi’s waar hij zich 
toe richt. De media hollen braaf achter de anti-Wilders kretologie aan, zonder zich af te vragen waarop deze nu feitelijk is 
gebaseerd. Genoemde koranteksten zijn immers verwerpelijk, en dat geldt tevens de beelden in Fitna, waarbij Wilders slechts 
signaleert. Toch toevallig dat Balkenende even voor het verbod met zijn Britse collega overlegde, dat lijkt me voer voor 
onderzoekjournalistiek. Betreffend inreisverbod deugt natuurlijk voor geen meter, waar de echte haatzaaiers massaal Engeland 
binnenstromen, zonder dat ze een strobreed in de weg wordt gelegd. Het zou de Britse regering sieren als ze de veroorzakers het 
land uit gooien, en niet de boodschappers, waar nu de zoveelste buiging wordt gemaakt naar terroristen en geweld. Dit zijn 
allemaal erg verontrustende ontwikkelingen, ooit zullen we ze betreuren, geheel voorspelbaar.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 februari 2009, 17:14 uur
Wilders is Nederlands staatsburger en dus EU-ingezetene, alsmede parlementariër. Hij is nergens voor veroordeeld, en heeft 
geen strafblad (ik zal hem daarin niet met zijn doelgroep vergelijken). En hoewel Groot-Brittannië het Schengen-verdrag niet 
heeft getekend, verschilt een dergelijk verbod niet van wat bij ons al herhaaldelijk gebeurd is, namelijk zwichten voor de druk 
van intolerante moslims. Moslims dus die de democratie aan hun laars lappen, maar ongemoeid een omstreden religie mogen 
belijden. Dezelfden dus waardoor Wilders permanent beveiligd moet worden, en die gemakshalve vergeten dat Fitna vol zit met 
haatdragende teksten uitkramende soortgenoten, iets dat Wilders moeilijk valt te verwijten, als boodschapper. Ben trouwens wel 
benieuwd of Hirshi Ali (Submission) GB binnenkomt. En Salman Rushdie dan, is die inmiddels al met instemming van het 
Hogerhuis onthoofd? Maar goed dat Theo van Gogh het niet meer kan meemaken, hij zou met zijn ‘geitenneukers’ de Britse 
augiasstal niet meer inkomen. En dat dus mede dankzij Lord Achmed, lid van het Hogerhuis en islamitisch haatzaaier bij uitstek. 
Het is namelijk dezelfde hypocriete Lord Achmed die de rabiate antisemiet Israel Shamir in het Hogerhuis uitnodigde, om daar 
zijn boek te komen presenteren. Maar zijn dreiging duizenden moslims te rekruteren om Wilders de toegang te ontzeggen blijkt 
dus goed voor slappe knieën en diepe buigingen, zij het selectief van aard. Het komt er dus feitelijk op neer dat religies 
daadwerkelijk haat mogen zaaien (in de belangrijkste moskeeën van GB zijn boeken te koop waarin moslims wordt opgeroepen 
afvalligen te onthoofden en overspelige vrouwen te stenigen), en kritiek daarop in de kiem dient te worden gesmoord. Hoe 
gestoord, ontregeld, geketend of links moet je eigenlijk zijn om zoiets normaal te vinden…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 februari 2009, 17:54 uur
Zojuist vernomen: 84% (!) van de lezers van de Daily Mail vindt dat Wilders toegelaten had moeten worden… Kennelijk hebben 
ze daar -net als bij ons- een regering die vooral zichzelf vertegenwoordigt.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 12 februari 2009, 22:06 uur
88-Bjorn Bonten—U weet de zaak leuk om te draaien… Wilders was op uitnodiging, dus die buitenlandse regering had geen 
respect voor Wilders, niet voor zijn gastheren, niet voor zijn achterban (naar ik meen inmiddels tegen de 30 zetels), niet voor hun 
eigen volk (zoals eerder vermeld vond 84% van de lezers van Daily Mail dat hij wel het land in mocht) en niet voor de vrijheid 
van meningsuiting. Daarentegen hadden ze wel respect voor bedreigingen van binnenuit, het kan verkeren. En u verwijt Wilders 
geen respect te hebben? Daarnaast: hij moet 24 uur per dag intensief worden beveiligd voor zijn mening. Hoe bedoel u: moslims 
hebben hem geen strobreed in de weg gelegd? En dacht u nu echt dat die 30 zetels zich allemaal aan de onderkant van de 
samenleving bevinden? Er zullen echt niet veel allochtonen zijn die op hem stemmen, wat die onderkant al een stuk smaller 
maakt. En waar staat geschreven dat Wilders alle moslims het liefst op de brandstapel zou zien? En wie verspreidt er nu eigenlijk 
haat, Wilders of zijn doelgroep? Toch blij dat u zichzelf tot het denkende deel van de bevolking rekent, het bewijs daarvoor zal 
best wel eens worden geleverd, ooit.

rosa zegt: 
vrijdag 13 februari 2009, 10:40 uur
Het verbaast me wat voor slecht gespelde, wazige reacties hier geventileerd worden. Steeds maar weer dat ultra-rechts dat 
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Wilders zou aanhangen dan wel vertegenwoordigen.

De man wijst gewoon op het moslimfundamentalisme en wat daaruit voortvloeit. Hier lees ik allerlei oudlinkse, niet 
onderbouwde theorieën die kant nog wal raken, precies dat wat de reageerders Wilders verwijten. Klopt niets van.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 februari 2009, 21:13 uur
122-Rosa—U slaat de spijker op zijn kop. In aanvulling daarop valt het me steeds opnieuw op dat de Wildershaters hem nooit 
en te nimmer inhoudelijk aanvallen -kennelijk bij gebrek aan argumenten- maar zich beperken tot papegaaiende kreten (koekjes 
van eigen deeg, hoewel, ik heb liever een koekje van Wilders dan van de moslimextremist waar hij ze voor bakt, dus er zitten 
nogal verschillen in dat deeg), stempels en etiketten, naamsverbasteringen (kleutertijd?) en vooral demoniserende kretologie. Ik 
betwijfel ten zeerste of een van die lieden zich ooit verdiept heeft in zijn programma of site, en wat hij nu werkelijk voorstaat, 
alsmede wat hij in de Kamer te berde brengt. Eigenlijk reageren ze op dezelfde wijze als die hypocriete islamlord die hem uit GB 
wist te houden, want die had Fitna zelfs helemaal niet gezien om te weten, en daar moeten je tenen wel erg lang voor zijn, en je 
armen bruin.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 15:48 uur
150-Laura—Iets is broddelwerk als je het als zodanig wenst te beschouwen, dus niet meer dan een eigen keuze. Het komt me 
voor dat u die niet voor bedoelde groep islamieten kunt maken, dat zullen ze toch echt zelf moeten doen. Alleen al gelet op de 
permanente beveiliging van Wilders alsmede een islamlord die hem de toegang ontzegt (maar daarentegen haatzaaiers uit eigen 
kring verwelkomt, kennelijk vinden ze die (oftwel: dat broddelwerk) dus wel interessant, waarvan akte) vinden ze hem dus wel 
belangrijk, anders negeer je zo’n man en zijn ideeen toch. En broddelwerk is er om recht te breien, liefst niet met 
doodsbedreigingen…
151-Hans R.van der Woude—Welke islamieten bedoelt u? Wilders heeft zich (mede namens zijn vele kiezers) tegen 
fundamentalisten, extremisten en de vele uitwassen gekeerd, en daar ligt dus de honkbalknuppel die u bedoelt, alleen legt u hem 
in verkeerde handen, waar u slachtoffers met daders verwart.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 16:41 uur
149-Ton Hollander—Een vrijblijvend advies: probeer het eens in cyrillisch of Arabisch uit te leggen, misschien wordt het dan 
wel begrepen, en anders resteert het mandarijnen pellen  .

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 19:22 uur
154-Hans R. van der Woude—We hebben het hier natuurlijk wel over Wilders in relatie tot vrij verkeer binnen Europa. En 
hoewel ik het -vermoedelijk- met u eens ben voor wat Israel betreft (en daarmee dus weer tegen de visie van Wilders daarover), 
zou ik de Palestijnen graag buiten deze discussie laten, waar ik hun verzet enkel kan rechtvaardigen, maar dat is weer niet 
islamgerelateerd. Wij zijn in dit land altijd gewend geweest verbaal religies te knuppelen, en Brian’s life komt uit GB. Ik zie niet 
in waarom de islam daarin dient te worden ontzien, temeer omdat de vele uitwassen ervan ook in het heden plaatsvinden. Let 
eens op hoe de Balkenendekliek wordt geknuppeld (ik doe er zelf even hard aan mee), niet in de laatste plaats vanwege hun 
christelijke drive. Waarom ageren de islamfans binnen dit forum daar niet tegen, het komt allemaal nogal selectief over. 
Nogmaals: Wilders legt het accent op de vele uitwassen, niet op de (accent) moslims. En iedereen die daar problemen mee heeft 
zwijgt als het graf als er morgen iemand fulmineert tegen onze eigen reliboys. Wilders heeft in dezen gewoon gelijk, dat is het 
probleem kennelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 februari 2009, 16:01 uur
171-Olav Meijer—Ik citeer: ‘Het betreft belediging, discriminatie, haatzaaien en geweldpleging met betrekking tot groepen 
mensen wegens bepaalde kenmerken van hen.’
Toch frappant, dat u de doelgroep van Wilders hiermee haarfijn karakteriseert…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 februari 2009, 16:36 uur
168-Hans R. van der Woude—Of Wilders over the top gaat en of hij zijn fascinatie voor Israel op moslims projecteert is voor 
mij nog helemaal de vraag. Ik denk namelijk dat er onder zijn aanhang (een inmiddels niet misselijke 25 zetels) ook tal van pro-
Palestinians te vinden zijn, maar hebben die het gewoon met de vele islam(cultuur)gerelateerde uitwassen in ons land gehad. 
Waren die uitwassen toe te schrijven geweest aan Chinezen, Vietnamezen, Indonesiers etc -dus groepen die wel goed zijn 
geintegreerd-, dan zou hij daar wellicht het accent op hebben gelegd, want grootste bron van gesignaleerde / genegeerde onvrede. 
Misschien heeft zijn pro Israelhouding hem gestimuleerd, dat zou kunnen, maar het islamprobleem manifesteert zich dermate 
wereldwijd dat er nog vele Wildersen zullen opstaan, ook elders in Europa, en als reactie op wat als ongewenst wordt 
beschouwd. We hebben het hier gedurende decennia zo ver laten komen, en Wilders is feitelijk niet anders dan een product van 
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die verregaande nalatigheid, van wegkijken, van zwachtelen, van negeren, van ontkennen, van gedogen. Wilders is ’slechts’ een 
katalysator van wat door een groeiproces tot stand is gebracht, en haaks blijkt te staan op wat wij hier altijd als norm 
beschouwden, en nog steeds willen beschouwen. Met 25 zetels moet toch wel duidelijk zijn wat onderhuids leeft, en dat heeft 
niets met onderbuikgevoelens te maken. Partijen / mensen die het daar nog steeds mee willen afdoen geven er blijk geen feeling 
met de realiteit / praktijk te hebben, en zijn daarmee (in)direct veroorzakers van zowel de problemen als het verschijnsel 
‘Wilders’.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 17 februari 2009, 17:23 uur
185-Hans R. van der Woude—Uw vergelijking gaat mank. Van de Palestijnen is een gebied geroofd, en dat kan de Marokkanen 
niet gezegd worden, die hier vrijwillig zijn gekomen. Daarnaast zijn de in Israel werkende Palestijnen wel goed geintegreerd, 
ondanks dat ze juist alle aanleiding hebben dat niet te zijn. U gaat gemakshalve voorbij aan hoe met name een deel van de 
Marokkanen zich hier hebben gemanifesteerd, en dat nog steeds doen. Daar ligt het knelpunt, en nergens anders. Ik ben ervan 
overtuigd dat als wij die vele (mede islamgerelateerde) uitwassen hier gelijk en drastisch de kop in hadden gedrukt, er helemaal 
geen ‘allochtonen’probleem zou hebben bestaan. Zolang die harde hand ontbreekt zullen we dit soort discussies houden, maar 
enige vergelijking met de Palestijnen gaat niet op.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 18 februari 2009, 11:58 uur
193-Joke Aarts—Graag wil ik u even wijzen op een buitengewoon boeiende fotosite, namelijk Ziza.es, en dan met name een 
recente serie waarin het nazisme van toen visueel wordt vergeleken met het Israel / zionisme van nu. Eenmaal op die site tikt u 
aan de linkerzijde de knop ‘Curiosiades’ aan en vervolgens de knop boven de foto ‘Israel y Nazismo’. Verder commentaar 
overbodig.
Ik kom wel eens in het casino, en ontmoet daar buitengewoon vriendelijke en voorkomende Marokkanen / islamieten, en dat 
geldt tevens mijn favoriete snackbar, mijn supermarktje, mijn pizzaboer en allah mag weten waar ik ze nog meer tegenkom. 
Mensen dus zoals u en ik, met al hun zegeningen en tekortkomingen, en dat dus in de dagelijkse praktijk. Dat is voor mij de 
(accent) moslim, dus in uw generalisaties kan ik me in dezen absoluut niet vinden.
Wel onderken ik het vrouwonderdrukkende karakter van bourka’s, hoofddoekjes, sluiers en bourkini’s (smurfen!), waarvan de 
oorzaak achter de rits van moslims te vinden is, met de koran als onderbroek. Maar ook daar hang ik mijn totaalvisie niet aan op, 
hoewel toegegeven dat mijn blik die van een provinciestadje betreft, en niet van de grote steden.
Ook deel ik met u de zorg v.w.b. een verdergaande islamisering, waar kerken verdwijnen en moskeeen verschijnen, en waar we 
hier na een lang en moeizaam proces juist (vrijwel) verlost waren van het christelijke juk, dus ik zit bepaald niet op een nieuwe 
invulling daarvan te wachten. Maar al met al richt ik me voornamelijk op de vele uitwassen, voortvloeiende uit met name de 
Marokkaanse (en in mindere mate Turkse) cultuur met bijbehorende religie, en trek daarbij enkel partij voor hun slachtoffers, een 
doorgaans vergeten groep.
Hoe dan ook blijf ik moslims zien als te respecteren medemens, maar au moment dat ze mijn vrijheden (dreigen te / willen) be- / 
inperken word ik hun vijand, dus zeg maar net zoals ik me als Palestijn jegens zionisten zou opstellen, hoewel het me opvalt dat 
het juist de Palestijnen zijn die ondanks alles beschaafd en gematigd blijven, en daar doet een roestig raketje niets aan af.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 19 februari 2009, 18:06 uur
209-Hans R. van der Woude—Dan weet u vermoedelijk ook nog wel dat Frankrijk Khomeini gastvrijheid verleende, en hem 
juist daardoor in het zadel hielp, met het huidige Iran als gevolg. De tijd van naiviteit lijkt me voorbij, en ik zie Wilders nog niet 
zo snel de sharia invoeren.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 20 februari 2009, 21:52 uur
215-JN de Graaff—Ik heb veel kletskoek gelezen, maar u behoort regelmatig tot de kroonspanners, zoals ook nu. Khomeini had 
geen ander doel dan de westers georienterde sjah met in zijn kielzog de Amerikanen uit Perzie te verdrijven, en dankzij de 
toenmalige banden tussen Perzie en Irak, werd hij ook uit dat land verwijderd, en zocht zijn heil vervolgens in Frankrijk, om zijn 
islamrepubliek verder gestalte te geven. Die republiek werd een feit in zijn Franse periode, en vanuit hetgeen hij vooral daar 
bewerkstelligde, vandaar dat je Frankrijk als mede schuldig kan beschouwen. Als ik een fundamentalist onderdak verleen om 
een theocratie te vestigen (en de DGSE wist verrekte goed waar hij mee bezig was), ga ik niet vrijuit, zo simpel als wat. En al 
helemaal niet als het de overstap van theorie naar praktijk betreft.
Verder gaat het gestelde over Wilders eveneens mank, maar dat inzicht zal ongetwijfeld niet aan u besteed zijn, met het 
gebruikelijke rode waas voor ogen. Wilders dankt zijn bestaansrecht aan wat decennialang door met name Links is ontkend, 
gebagetelliseerd en / of genegeerd, hoewel de adepten van die doodknuffelleer er in ongekende mate wel bij varen, mogelijk dat 
u op die baggerboten doelt. Wilders was dus geen reactie op een revolutie, maar op een tot heden falend beleid. En tegen de 
stroom domheid en naiviteit valt nauwelijks op te roeien, dus hij zal nog bergen bagger moeten verzetten, hopelijk zinkt u er niet 
te ver in weg.
Volgens mijn kranten is het huidige Iran een islamitische republiek, dus precies zoals ik het gesteld en bedoeld heb. Als ik u was 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/02/12/blijft-wilders-weigeraar-groot-brittannie-een-uitzondering/#comment-59594
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/02/12/blijft-wilders-weigeraar-groot-brittannie-een-uitzondering/#comment-59477
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/02/12/blijft-wilders-weigeraar-groot-brittannie-een-uitzondering/#comment-59396
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/02/12/blijft-wilders-weigeraar-groot-brittannie-een-uitzondering/#comment-59602


zou ik de kranten lezen voor, en niet na de functie van toiletpapier.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 21 februari 2009, 12:29 uur
228-Hans R. van der Woude—Om een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: ik beuk als ik daar aanleiding toe acht even 
makkelijk op links als op rechts, en ook op de stadia daartussen. Dit omdat ik met geen enkele richting verwantschap voel. 
Daarnaast beuk ik graag om iets evenwicht te verkrijgen, waar een balans dreigt te worden ontregeld. Rond Wilders heeft zich 
op dit forum een op onmiskenbaar socialistische leest geschoeid cordon sanitaire gevormd, dat discussies tracht te domineren, 
met een accent op demoniseren, dus alle reden voor enig tegenwicht. En inderdaad zitten er meer haken en ogen aan dat falende 
integratiebeleid, maar die discussies zijn al ettelijke malen gevoerd, waarbij de bereden stokpaarden geen meter van hun plaats 
weken. Dat mag, zoals ik ook de mijne mag berijden. Overigens baggerde ik voort op de baggerlogica van j.n. de graaff, samen 
baggeren is nog altijd gezelliger  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 februari 2009, 22:05 uur
233-JN de Graaff—Zou het misschien kunnen zijn dat de Fransen geen boodschap aan Iran hadden, anders dan energiebelangen 
die juist gedijen onder een knoet. Ik beweer overigens nergens -ook niet als strekking- dat de Fransen de Amerikaans 
georienteerde sjah vanwege zijn voorkeur wilden afzetten, want waar economische belangen prevaleren is voor dat soort 
voorkeuren helemaal geen plaats, tenzij die belangen aangetast worden of in gevaar komen natuurlijk. En de Arabisch / 
Aziatische wereld is Frankrijk wel toevertrouwd. Uw 2e alinea gaat dus evenmin op, hoewel ik politiek alle opties openhoud, 
want rechten gaan altijd naar de sterkste.
Met het eerste deel van uw derde alinea ben ik het wel eens, maar zet alleen vraagtekens bij de praktijk, waar de islam een 
alomvattend, wezenlijk onderdeel van een bestaan uitmaakt, waar geen enkele kritiek op mogelijk is. Oftewel: de mens wordt als 
islamiet geboren, aldus surrigaatimam Van der Ven. En wie zich daaraan onttrekt is hond, aldus de blindengeleidehond Van der 
Ven. Echter, de invloed van de islam blijft bepaald niet beperkt tot betreffende islamstaten, want dan zag ook ons leven er plots 
heel anders uit, en had Wilders een kapsalon voor Golden Retrievers. U veronachtzaamt nog steeds wat velen voor u hebben 
gedaan, en nog steeds doen, alle handreikingen tot betere werelden ten spijt. We hadden ons hier namelijk juist verlost van de 
dominantie van religies, en kregen in relatief korte tijd een nieuw exemplaar op ons bord, dat zelfs een niet gering deel van dat 
bord dreigt te vullen, en de smaak te domineren. Daar bleken we niet de minste behoefte aan te hebben, en dat lijkt me een goed 
recht. Hetzelfde recht dus dat ons simpelweg wordt ontzegd in betreffende landen, en ook dat is hun recht. We hebben de 
aantallen hier niet in de hand gehouden en zijn te toegeeflijk geweest -gedoogbeleid noemen we zo’n gedrocht-, met als gevolg 
dat steeds meer vrijheden worden ingeperkt, want in onze huidige theocratie ruiken de christenregenten nu ook hun kans.
Er is dus feitelijk niets mis met het idee dat ook een religie tijd moet hebben te emanciperen, maar dan liefst wel op eigen terrein, 
want wij hebben er namelijk hier geen behoefte aan terug in de tijd te worden geworpen, en al helemaal niet in een tijd die de 
onze zelfs niet is geweest. De kerken en nonnen zijn uit het straatbeeld verdwenen, de moskeeen en hoofddoekjes zijn er voor 
teruggekeerd. Alsof we morgen van de pc naar de pen moeten overschakelen, dus dat stuit nogal op weerstand. Dezelfde 
weerstand die ik in een islamitisch land zou ondervinden als ik daar christelijke kerken naast moskeeen poot, en in minirok de 
dienst bijwoon. Wat daar niet kan, hoeft van mij hier evenmin, dat begrijpt u, hopelijk.
En met eerbiediging van die heilige koeien ben ik het natuurlijk helemaal eens. Vrijheid van meningsuiting is zo’n heilige koe, en 
homo’s zijn ook onze heilige koeien. Eigenlijk behoren onze normen en waarden alsmede alles wat wij onwenselijk achten tot de 
heilige koeien, en die schop je inderdaad niet onder hun kont… En je steekt ze ook niet overhoop, zoals Van Gogh, nietwaar.

Waarom zijn blanken in Nederland nog wel de norm?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 februari 2009, 15:26 uur
Soortenrijkdom staat aan de basis van natuurlijk (over)leven. Of vermenging van rassen / kleuren daar ook toe kan worden 
gerekend is mij niet bekend, maar het zou een toevoeging kunnen zijn. Of juist niet, want als we uiteindelijk een (accent) ras 
overhouden zit de teloorgang erin besloten. En dat lijkt me geen ramp, want het kan de andere soorten alleen maar ten goede 
komen, en daarmee de Aarde. Welke kleur waar dan ook domineert is niet interessant, want dat stadium van selectie hebben we 
al lang geleden achter ons gelaten. We selecteren nu vooral op kennis en morgen misschien op sociale vaardigheden, het zullen 
altijd golfbewegingen zijn, veelal als reactie op elkaar. Maar eerlijk gezegd zou ik het niet betreuren als het blanke ras (ik behoor 
er helaas toe) verdwijnt, want zoveel zegeningen voor zowel mensheid als Aarde kan ik er niet uit ontdekken, anders dan een 
ongekende exploitatie ten eigen bate, doorgaans ten koste van andere rassen / soorten. Natuurlijk is blank hier nog de norm, dat 
is het in alle noordelijke landen. Niet bepaald door een Darwin of God, maar door onbekend, en dat zal het vermoedelijk altijd 
blijven. Maar waar blanken nu nog de norm zijn, zal dat over tweehonderd jaar wellicht bruin, zwart of geel zijn, afhankelijk van 
volksstromingen, dus van zicht op een verondersteld beter bestaan. De vraag of we (ooit) een minderheid zullen worden is 
volstrekt oninteressant, in tegenstelling tot de vraag of we ooit in staat zullen zijn in harmonie met andere rassen / soorten te 
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leven.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 februari 2009, 17:17 uur
40-R.Theunissen—Of u het nu leuk vindt of niet, die verschillen zijn er wel degelijk, ontkennen heeft geen zin. Die verschillen 
lopen van noord tot zuid, en van blank tot zwart, en zijn in tal van generalismen te vangen. En dat is precies de reden dat 
Nederlanders in Australie geen bloemkool krijgen voorgeschoteld, al denken ze van wel. Die kennelijk onuitroeibare kronkel in 
dat denken heeft ons al veel ellende bezorgd…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 17 februari 2009, 17:13 uur
50-R.Theunissen—Prima uitgangspunt, maar ik vrees dat de enige overeenkomst onze soort betreft, en voor de rest verschillen 
we evenveel van elkaar als op dit forum tot uitdrukking komt. Ik vermoed sterk dat we in het gunstigste geval veroordeeld zijn 
tot een gedogen van elkaar, de rest is meegenomen, zij het niet menseigen. Die verschillen worden nog eens uitvergroot door 
religies en politieke ideologieen, maar ook oorlogen werken zeer verhelderend. Ik hoop met u mee, maar signaleer anders.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 20 februari 2009, 17:55 uur
81-M.E.C. Roos—Ik kan me al vanaf de lagere school niet anders herinneren dan dat onze Indische medelanders altijd als 
gelijkwaardig werden beschouwd, en behandeld. Het bruine kleurtje speelde geen rol, het maakte de meisjes zelfs mooier, en het 
jachtterrein groter. Ik vermoed die snelle en makkelijke acceptatie omdat ze qua mentaliteit en moraliteit weinig tot niets 
verschilden van de rest, op een doorgaans iets bescheidener houding na, maar daar hoorde je niemand over klagen. Ze waren en 
zijn nog steeds toonbeelden van een geslaagde integratie -dus inderdaad een verrijking- en er zijn ook tal van relaties met blanken 
uit ontstaan.
Marokkanen / Turken daarentegen staan doorgaans voor kansloos, of in ieder geval een lage(re) plaats op de maatschappelijke 
ladder, en dat komt ook relatievorming niet ten goede. Begrijpelijk en menselijk, want bij het aangaan van kansrijke relaties 
wordt opzij of omhoog gekeken, maar zelden omlaag. Reken daarbij de wijze van manifesteren, de cultuurverschillen, de 
dominante religie alsmede de vele uitwassen, en het beeld is voor een belangrijk deel bepaald. Niet door de autochtonen, maar 
door henzelf, want vaak wars van integreren. Aldus zet je jezelf ook op relatiegebied buitenspel, en al helemaal als je autochtone 
vrouwen niet respecteert, en erom bekend staat bruiden uit het thuisland te halen.
We hebben hier geen allochtonenprobleem, want verreweg de meeste soorten zijn goed geintegreerd, door zich aan te passen aan 
de mores van dit land, ook zonder zichzelf te verliezen. Indonesiers, Vietnamezen, Taiwanezen, Surinamers, Indiers, Chinezen, 
Zuid-Afrikanen, ze zijn allen een verrijking gebleken van onze cultuur, zonder (noemenswaardige) problemen veroorzaakt te 
hebben. Ze wilden integreren, studeren of werken, maakten zich niet schuldig aan criminaliteit of ander ongewenst gedrag, en 
respecteerden de hier heersende cultuur. Kortom, ze handelden net als verreweg de meest geemigreerde Nederlanders elders, dus 
je inleven en aanpassen aan bestaande gebruiken en gewoonten. Een uitgesproken eenvoudig en voor eenieder haalbaar concept, 
maar kennelijk niet voor met name Marokkanen (Turken lijken in de loop der tijd steeds beter te integreren). En inderdaad, wij 
hebben daar veel te lang en te veel liefdadigheid op losgelaten, en daar is Wilders uit ontstaan, als natuurlijke reactie. De 
‘onderbuik’ van Wilders is gevuld met wat decennialang is ontkend, gebagetelliseeerd en genegeerd, en de veroorzakers daarvan 
schreeuwen nog steeds om het hardst dat Wilders moet verdwijnen. Daarmee aantonend dat ze al even weinig op hebben met 
zelfreflectie en -kritiek als de door hen de kliko in geknuffelde groep.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 21 februari 2009, 15:44 uur
87-Gerrit Bosma—Integreren staat voor eenheid smeden uit verscheidenheid, en dat kan ook zonder verlies van eigen identiteit 
(is zelfs wenselijk), voorzover die identiteit geen ongewenste inbreuk pleegt op de heersende gewoonten en gebruiken. Vandaar 
dat hier tal van culturen vredig met en naast elkaar leven, maar dat kan bijvoorbeeld als ze niet gehinderd worden door een 
oneigen religie, want die dragen per definitie een eigen, onwisselbaar en onverenigbaar Gelijk uit, en meerdere soorten gelijk 
staat in het gunstigste geval voor wrijving, en in de meeste gevallen voor botsing.
Uw indianenstammen vallen onder folklore, leven op zichzelf en willen dat vooral zo houden, en er gaat geen dreiging vanuit, 
dus so what. Van de andere kant zijn het stammen die zelf permanent worden bedreigd, dus van mij mogen ze die speren dwars 
door hun bedreigers boren, want die staan voor overheersing. Die indianen hebben dus gelijk als ze dergelijke buitenstaanders 
als bedreigend beschouwen, en daar naar handelen. Die stammen verschillen dus nauwelijks van de onze…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 2 maart 2009, 17:29 uur
103-Suzy—Mijn ervaringen alsmede beleving van destijds zijn kennelijk anders dan de uwe, een andere verklaring kan ik er niet 
voor geven. Ook in mijn -nogal wijde- omgeving heb ik nooit ook maar enige aversie jegens Indonesiers kunnen ontdekken, en 
al evenmin op school, universiteit of werkomgevingen. Wel gold dat in zekere mate de Molukkers, niet in de laatste plaats 
vanwege de wijze waarop ze een eigen republiek voorstonden. Maar ook daar trof ik goddank zo links en rechts begrip voor 
aan, hoewel dat begrip vaak weer niet van Indonesiers kwam. Ik kan me dus niet in uw aantijgingen vinden, mogelijk zijn ze 
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regiobepalend geweest, maar ook in mijn herinnering nemen de Indonesiers van toen een warme plaats in, die van nu trouwens 
eveneens.

Moeten zorgverzekeraars zich onthouden van reclamecontracten met 
zorgverleners?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 18 februari 2009, 19:50 uur
Zorgverzekeraars heten onafhankelijk en objectief te opereren, maar zitten al ruimschoots op de stoel van medici, gaan bij hun 
beoordeling van vergoedingen uit van ‘gouden standaarden’ die in praktijk van oud ijzer blijken te zijn (de polderlandse 
gezondheidszorg loopt in ontwikkelingen nogal achter, mede daardoor), en willen nu dus ook nog de patienten direct gaan 
beinvloeden. Als er 1 tak van sport is die zo rot als een mispel opereert zijn het wel de zorgverzekeraars. Het wordt tijd dat de 
regering eens in deze sector ingrijpt, ten gunste van de patient, want die heeft qua premie en uitkeringen altijd het nakijken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 20 februari 2009, 20:49 uur
54-Koos van der Wilt—Sommigen hangen de gelijkheidsgedachte aan, dus iedereen is gelijk, en moet zelfs gelijk zijn aan hen, 
want dat is weer de norm waar alle gelijk op dient te zijn gebaseerd. Dat is met name een eigenschap van Arrogante Socialisten, 
en die initialen hebben al tot veel ellende geleid in dit land. Uitdelen is de makkelijkste optie, tevens vorm van uitbuiten.

PCM mogelijk in Belgische handen. Een goede zaak?

Wat is de oorzaak van integriteitsschendingen zoals de ‘Sinterklaasaffaire’?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 3 maart 2009, 16:48 uur
24-Tanni Koens—Ik vrees dat de door u geschetste bewustwording weinig verschilt van die van de automobilist die voor hem 
een ongeluk ziet gebeuren, door bekende oorzaak, en op grond daarvan gedurende drie minuten de regels in acht neemt, om 
vervolgens weer tot de norm over te gaan, zijn norm. De norm dus van het moment, van eigenbelang, van gemakzucht, van 
kuddegedrag. En als die kudde tien kilometer te hard rijdt, dan rijdt hij daarin mee, want als hij dat niet doet levert dat vaak 
ellende op als boze blikken, getoeter, bumperkleven etc. Die man heeft dus weliswaar het gelijk aan zijn zijde, en is daar 
vermoedelijk ook bewust van, maar hetzelfde gelijk werkt in het dagelijks leven tegen hem, vanwege een ander soort gelijk, die 
van het ego, en aldus kiest hij voor zelfbescherming, ook een bewuste keuze.
Uw voorbeelden zijn herkenbaar, ik heb er talloze van meegemaakt, en bewust ervaren. En zelf deed ik er even hard aan mee, 
vanuit hetzelfde bewustzijn, en voorzien van gezochte legitimatie. Wie zoekt zal vinden, van bodem tot top. Toch ben ik van 
mening dat juist die top als voorbeeldfunctie kansrijker is dan zo’n flexibel en inwisselbaar zelfbewustzijn bij de werkvloer. 
Misschien is het wel menselijk, en zijn we van nature toch iets minder integer dan verondersteld, alle bewustwording ten spijt. 
Uiteindelijk kiezen we altijd voor onszelf, de een vroeger de ander wat later, maar bij allen komt een moment dat er geen 
keuzevrijheid meer lijkt te zijn. Moeten we er daarom maar aan toegeven? Niets moet, maar jezelf verloochenen hoeft evenmin. 
Laten we onze tekortkomingen maar koesteren, dat doen we immers al vanaf het begin van ons ontstaan, en ook daarin zijn we 
niet geevolueerd. We verachten het Italiaanse model, om er vervolgens zelf aan toe te geven. Gij zult niet stelen, maar wel de 
keizer kleren geven die hem toekomen. En keizers zijn we allemaal, toch…

Is de vrouwenemancipatie nu eindelijk eens voltooid?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 februari 2009, 11:44 uur
Zolang oorlogen door mannen worden veroorzaakt en uitgevochten zal vrouwenemancipatie op wensdenken berusten. Mannen 
en vrouwen zijn nu eenmaal niet gelijk, en of ze gelijkwaardig zijn is eveneens de vraag, waar een man toereikend is om 
tienduizend vrouwen te bevruchten, en daar houdt de zin van leven eigenlijk al mee op. Er zijn teveel haantjes, ze zijn nutteloos, 
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zo leert ons de gang van zaken in het kippenhok. Ik pleit dus voor een wereld vol vrouwen, en stel me graag als haan 
beschikbaar, je moet toch ergens beginnen  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 februari 2009, 18:12 uur
44-Gloria vd S(P)—Daar kan ik me wel achter scharen, hoewel gestelde mede opmaat is voor de christelijke hoekstenen van de 
samenleving, en het cement daarvoor brokkelt juist steeds verder af, tot dat gebouw helemaal in elkaar stort. Ik neem echter aan 
dat u daar niet op doelt, en uw visie op eman(?)cipatie in dezen beperkt blijft tot vrouw / kind / opvoeden. Dan zijn we het eens, 
want ook binnen mijn optiek gaan er meer kinderen overboord dan (door vrouwen bezette functies in) bedrijven ooit zullen gaan, 
terwijl dezelfde kinderen wel de basis vormen voor de toekomst van een land, en de verantwoordelijkheid daarvoor overstijgt 
vele malen het individuele belang van carrierejagers. Dat laatste mag, maar dan bij voorkeur kinderloos, waar je maar 1 keizer 
kan dienen, of surrogaat resteert. Wat je nu dan ook ziet zijn tal van halfslachtige pogingen tot opvoeden, als experiment, tot een 
volgend experiment zich aandient. Ik zie het massaal om me heen gebeuren, waar hoogopgeleid de dienst uitmaakt, en de 
kinderen in het asiel worden gedropt, want moe moet weer zo nodig. Ik noem dat ongebreideld egocentrisme, met kinderen als 
bijproduct. Als wegwerpartikel, dus wel passend bij deze tijd. Toch ben ik blij uit een andere tijd te stammen, dat scheelt weer 
wat neurotische aandoeningen, alsmede gevoel van ontheemding. We zijn de menselijke maat voorbijgesjeesd, op veel terreinen, 
ook die van het kind. Kortom: hartverwarmend Gloria, mes compliments!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 5 maart 2009, 21:12 uur
Er is niets mis met het maken van een carriere, maar wel als het bijproduct kinderen betreft. Een bijproduct, net wat u zegt, want 
dezelfde kinderen zijn maar al te vaak kind van de rekening. Een rekening die doorgaans bestaat uit een optelsom van waar 
vergeten is rekening mee te houden. En die rekening krijgen we tegenwoordig massaal op ons bord, in de vorm van gedrags- en 
leerproblemen bijvoorbeeld, maar ook vandalisme en in latere fase criminaliteit. Niet alleen te wijten aan de eigen keuze die 
ouders wensen te maken ten nadele van hun kinderen, maar ook scheidingen staan vaak aan die basis. Dat laatste omdat over de 
aanschaf van een derdehands auto doorgaans beter wordt nagedacht dan over het aangaan van een relatie. En eenmaal een relatie 
wordt het aanschaffen (…) van kinderen een recht. Ook die aanschaf legt het af tegen de gemiddelde pc, want die moet wel 
(accent) aan heel wat eisen voldoen. Een kind wordt aldus gedownload, en de pc is goed voor upgraden, beide liefst virusvrij. 
Maar je kan (be)redeneren zoals je wilt, de kindjes die we hier produceren zullen nooit en te nimmer voorzien zijn van een 
navelstreng, noch van een bloedband. En al die carrierejagers zijn ooit aan de hand genomen, door opleiding en begeleiding, 
persoonsgericht. En dat is precies wat ze hun eigen kinderen onthouden. Amen.

Is de aanpak van de crisis nu belangrijker dan mensenrechten en 
ontwikkelingshulp?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 februari 2009, 11:30 uur
Draai het om en je hebt het antwoord. Mensenrechten is een verworvenheid van welvarende landen, dus er is veel voor te 
zeggen die welvaart elders op een acceptabel niveau te brengen en / of te houden, kwestie van kip en ei. Daarnaast maken 
dergelijke ontwikkelingen de meeste kans (ook op duurzaamheid) als ze van binnenuit geschieden, en niet door derden worden 
opgelegd. En als zo’n proces langer duurt dan wij wenselijk achten, dat is dat vooral ons probleem. De geschiedenis van 
Europa / USA is nu eenmaal niet die van China, en ook de moraliteit / mentaliteit verschilt drastisch, terwijl onze hooggeprezen 
democratie zijn waarde elders nog lang niet heeft bewezen, en hier trouwens evenmin.
Ook Afrika is Europa niet, alle erin gepompte miljarden ten spijt. De westelijk georienteerde wereld is niet de norm, en het is 
nog helemaal de vraag of ze dat wel zou moeten zijn. Probleem van het westen is nog altijd dat ze zich de spil van het universum 
wanen, en daar dient alles en iedereen aan ondergeschikt gemaakt. Gerelateerd aan onze eigen multiculturele samenleving, en de 
uiterst moeizame wijze waarop deze gestalte krijgt, met / dankzij inachtneming van juist die verschillen, lijkt het me verstandiger 
eerst in eigen huis orde op zaken te stellen. Zolang we hier bijvoorbeeld vrouwenonderdrukking en achterstelling van 
minderheden accepteren hoeven we de Chinezen niet de les te lezen.

Verandert uw vlieggedrag door crashes zoals gisteren?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 27 februari 2009, 17:08 uur
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Vliegen is relatief veilig, en binnen mijn kennissenkring zijn enkele piloten die dat nog steeds kunnen beamen. Maar en passent 
dragen al die vliegbewegingen een baksteen bij aan de vervuiling, dus daar mag wel eens selectiever mee omgegaan. En ja, zo af 
en toe komt er een iets te snel naar beneden, maar misschien kan het risico van een te harde landing verkleind door een reeks uit 
te klappen, torenhoge springveren aan de buik, dat komt het visuele aspect eveneens ten goede.

Moeten dierenactivisten een contract ondertekenen waarin ze afstand doen 
van geweld?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 27 februari 2009, 16:54 uur
Het komt me voor dat dieren inmiddels recht hebben op geweld, jegens mensen. Terreur van dierenactivisten jegens mensen 
vormt een fractie van wat mensen dieren aandoen, dus die balans is onbehoorlijk uit evenwicht. Als Guusje zo de pest heeft aan 
geweld, dan kan ze beter de bevolking zo vroeg mogelijk een dergelijk contract laten tekenen. Dus geen geweld meer van 
mensen tegen mensen, mensen tegen dieren, mensen tegen de natuur, mensen tegen de Aarde… Als dat slaagt ontneem je 
dierenactivisten volautomatisch hun rechten, en tot die tijd mogen ze van mij hun gang gaan. Wat van waarde is, is weerloos, en 
tot die categorie reken ik mensen bepaald niet.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 3 maart 2009, 22:07 uur
Bekijk de mens eens vanuit de ogen van een dier, voorzover niet gedomesticeerd (bij onze soort noemen we dat hersenspoeling). 
Wat zo’n beest waarneemt is een zesmiljardkoppig monster zonder waarde, goed om je poot tegenop te tillen, voor een gerichte 
straal. Dus eigenlijk hetzelfde als ze met jou doen, maar dan tegen beter weten in. En verder ben ik het eens met Gloria, want 
afgeven op dierenactivisme (wie hebben ze anders ter verdediging?) stinkt onbehoorlijk selectief, waar dit kabinet zonder enige 
schroom instemt met de gang van zaken in bijvoorbeeld Gaza en Irak, maar ook met de CDA-legbatterijen. En door dat 
hypocriete stelletje volksverneukers worden wij geregeerd, walgelijk!

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 4 maart 2009, 20:52 uur

63-Hans R. van der Woude— Juist ingeschat  . Ik maak wederom (een eerdere posting daarover verdween als peroxide voor 
de zon) gebruik van deze gelegenheid om te melden dat ik -op zoek naar achterstallig onderhoud- bij een recente discussie over 
Wilders op enkele postings van u aan mijn adres stuitte, die een reactie verdienden. Echter, NRC bleek het slot erop te hebben 
gegooid, want discussie gesloten. Geen probleem, Wilders steekt ongetwijfeld binnenkort zijn hoofd weer door een pagina, en 
dan pak ik uw reactie(s) er gelijk bij op. Ik vertrouw u daar graag mee akkoord.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 5 maart 2009, 16:44 uur
Vreemd, dat iemand hier wel kinderen wil beschermen door deuken in blik te trappen, en vervolgens een harmonie met de 
dierenwereld naar fabeltjesland verwijst… Beetje selectief geweld dus, waar die kinderen zelf bronnen van conflicthaarden zijn, 
en opgroeien tot erger. Dus tot mensen die elkaar en (accent) voor mensen weerloze dieren exploiteren. Het dierenleven is 
functioneel waar het geweld betreft, kom daar eens om bij mensen, jegens elkaar, jegens fauna en flora, jegens de Aarde, dus 
jegens zichzelf. Mensen zijn nestbevuilers, dieren niet, tenzij onder menselijke dwang.
77-Hans R van der Woude—U moet zich niet blindstaren op de vorm, maar kijken naar het doel. En dierenactivisten staan 
legitieme doelen voor, te weten exploitatie, uitbuiting en onderdrukking van weerloze soorten. Daar zijn ze toe in staat, waar dat 
omgekeerd niet het geval is. Ik moet de eerste kip nog tegenkomen die door geweld onschuldige gevangenen kan bevrijden. En 
ik heb er geen enkele moeite mee als de expoitanten van bijvoorbeeld legbatterijen, kistkalveren, mestvarkens en nertsflats (de 
varkensflats zijn in aantocht!) het vuur rechtstreeks aan de schenen wordt gelegd, want wat wij in dezen normaal zijn gaan 
vinden is volstrekt abnormaal, en kan ook nooit de bedoeling van de schepping zijn geweest. Als we deze grenzeloze gekte als 
norm gaan beschouwen, dan staat ons nog heel wat te wachten, vooral wat ons eigen lot betreft. Goddank zijn er dierenactivisten 
die dat door hebben, en de moed hebben dat in alle opzichten onwenselijke tij te willen keren. Ooit hadden we geen moeite met 
kannibalen…
72- Gloria—We zijn het weer eens!

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 6 maart 2009, 11:23 uur
81-Hans R. van der Woude—Geen oproep tot, maar wel begrip voor geweld om ander -aanzienlijker grootschaliger- geweld tot 
staan te brengen, en dat doel heiligt m.i. inderdaad de middelen. Dezelfde middelen dus die mensen tegen mensen gebruiken 
waar de rede heeft afgedaan, om erger te voorkomen. En ik moet de eerste steekhoudende argumentatie nog zien voor al dat 
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geweld tegen dieren, tenzij door een fictieve god verordonneerd natuurlijk. En verder moet u nog maar eens goed lezen wat er 
staat, want daar gaat u aan voorbij. Veel dieren zijn voor ons produktie-eenheden geworden, op bij mensen oogt en is het 
feitelijk in veel gevallen al niet anders, ik kom daar nog wel een keer op terug. Wat wij normaal lijken te vinden staat volkomen 
haaks op wat normaal zou moeten zijn, als we onszelf niet centraal in het universum wanen, een van onze vele afwijkingen.
Een Gloria die zich laat meesleuren? Dan onderschat u haar toch wel enorm, en dat valt nog als eufemisme te beschouwen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 6 maart 2009, 17:00 uur
85-Hans R. van der Woude—Lang geleden sympathiseerde ik met de RAF, en trof mezelf vervolgens als dienstplichtig militair 
(omgekeerde carriere, van opl. officier via opl. onderofficier tot eindrang soldaat 1, e.e.a. vanwege uitpuilende strafbladen) eens 
aan op een nachtelijke Duitse heide, met in de veldfles whisky en in de patroontassen onderbroeken. Moederziel alleen 
patrouillerend, met een RAF dreiging in de omgeving. Ik vroeg me af wat ik zou doen als ze me zouden aanvallen, en daarmee 
dus het het kampement wat ik geacht werd te verdedigen. Weliswaar met onderbroeken, maar het Nederlandse leger is nu 
eenmaal kleurrijk. Ik denk dat ik me zonder slag of stoot had overgegeven, en gelijk in discussie was gegaan om ze van erger te 
weerhouden. Hoewel ik hun gedachtegoed omarmde, maar dat was nog voor de tijd van uit de hand lopende idealen. Ze 
overhoop schieten zou ik ook in bezit van echte munitie niet kunnen noch willen, maar dat gold uiteraard eveneens mijn eigen 
maten, die daar ook maar voor hun nummer zaten. Dat dilemma werd geneutraliseerd door mijn gebrekkige uitrusting, ik had 
daarmee ook niets te willen, en kon al evenmin. Gelukkig vielen ze niet aan, en kon ik in alle rust genieten van de whisky. Maar 
stel nu eens die RAF-leden voor als betreffende dierenactivisten, het kampement als een nertsfokkerij, en mij als (nog) 
onschuldig passant. Ik zou ze geen strobreed in de weg leggen, en als getuige volkomen ongeschikt zijn, want had niets te 
melden, zoveel is zeker. Rest nog de vraag of ik zou meedoen. Toen wel, als het voor mijn voeten was gekomen, en nu niet 
meer, omdat ik te veel heb te verliezen, zij het altijd minder dan bij betreffende nertsen het geval is. Niet meer dan een keuze, 
waar ik nu liever verbaal ondersteun, en desgewenst onderdak verleen. Dus inderdaad ‘brother in crime’, en daar ben ik nog 
trots op ook, vermoedelijk aanzienlijk trotser dan de daders van al dat dierenleed op hun handelen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 maart 2009, 10:44 uur
97—Hans R. van der Woude—Dat niet ieder doel de middelen heiligt blijkt wel uit uw manipulerende opmerking aangaande het 
rekenen op instemming. Graag wel deze discussie zuiver houden, hoe moeilijk dat voor u ook zal zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 14 maart 2009, 20:22 uur
99-Hans R. van der Woude—Als uw vraag gericht is aan Gloria, hou het daar na ook bij. En passent insinueert u nu uit de losse 
pols dat ik v.w.b. doel en middelen op Gloria’s instemming reken, om vervolgens de vraag indirect aan mij te koppelen, 
eveneens ten onrechte. Uw insinuatie deugt niet, en de koppeling evenmin, waarvan akte.

Welvaart is meer dan alleen het loonstrookje

Is Nederland een kennisland? Of eerder een handelsnatie
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 3 maart 2009, 15:35 uur
57-Emil Havas—Met een zowel integere als aimabele schrijver als Havel als president heb je als land een dikke streep voor -ook 
als voorbeeldfunctie-, en het weerspiegelt tevens een volksaard. Een kunstenaar als president is echter in ons afgevlakte 
polderland volstrekt ondenkbaar, dat is vloeken in de gereformeerde koopmanskerk. Ik was recent nog in Praag, en onderging 
daar de weldadig aanvoelende verschillen met ons land. In Praag voelde ik me ’s nachts veilig, even later in het nachtelijke 
Wenen absoluut niet, en daarna in Ljubljana weer wel. Nog niet vergiftigd door de op hol geslagen consumens, en hopelijk blijft 
die soort daar nog even uit, hoewel er nauwelijks aan te ontkomen zal zijn. Kinderen die in tram en metro volautomatisch voor je 
opstaan, en die gewend zijn hun afval in prullenbakken te stoppen, ook al moeten ze er twintig meter voor lopen. Dat noem ik 
beschaving, en dat uit zich naast opvoeding in onderwijs. Maar onderwijzen in kunst en cultuur levert in polderland geen pegels 
op, dus zullen we hier nog wel even arm blijven. Ik deel uw mening.

Willem Nijmegen zegt: 
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dinsdag 3 maart 2009, 21:55 uur
61-Emil Havas—Tja, soms wordt een Rolls voor een 2CV ingeruild, dat komt in de beste families voor. Maar een Balkenende 
die daarbij positief afsteekt? Nou ja, laat ik hem houden op een Opel Kadett uit de jaren vijftig. Foute auto, verbleekte kleuren, 
maar wel passend bij het hier gangbare straatbeeld, incluis alle zijstraten van links tot rechts. In ieder geval kunnen ze in Tsjechie 
nog de herinnering aan de tijd van en met Havel koesteren. Ik zou ff niet weten wie in polderland daarvoor in aanmerking 
komt…

Is Wakker Nederland een aanwinst voor Hilversum?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 3 maart 2009, 21:33 uur
Ach, zolang de VPRO maar in leven blijft zal het mij een rotzorg zijn wat er aan al die verzuiling wordt toegevoegd, we hebben 
immers een keuzeknop. De commercielen staan garant voor reclame, verpakt in Angelsaksisch georienteerde bagger, en daar zal 
Wakker Nederland best nog wat slaappillen aan toe kunnen voegen. En vorm dan gelijk de publieken om naar BBC-model, dan 
wordt het treurbuisleven misschien iets minder treurig. Wel graag zonder Pauw en Witteman, want er bestaan al voldoende 
lichtvoetige barbabbels. Onafhankelijke, kritische t.v.-journalisten met een vermogen tot diepgang, daar zit dit land om verlegen, 
waar eenzijdige notendopjournalistiek de dienst uitmaakt.

Hebben WW’ers recht op een passende functie?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 11 maart 2009, 21:26 uur
Verplicht gesteld worden om elke aangeboden baan te accepteren? Dat is dus altijd onder je niveau, want daarboven zie ik het 
nog niet zo snel gebeuren. Aldus gaan je kennis en ervaring in rap tempo achteruit, en ben je het lagere niveau na enige tijd 
volautomatisch waardig. De vraag lijkt me of een samenleving daarbij gebaat is. Vermoedelijk niet want je haalt de standaard 
ermee naar beneden, zoals ook een teveel aan minder begaafden het niveau van een klas omlaag trekt. Vanuit eigenbelang lijkt 
het me sowieso niet wenselijk, en vanuit collectief belang zou het accent moeten liggen op de langetermijn effecten. De vraag is 
of de kennis en ervaring van bijvoorbeeld wetenschappers gedijt bij het aspergesteken. Om daar een inkomen uit te genereren 
wel, maar daar houdt het ook mee op. Ik vermoed sterk dat we aldus het kind met het badwater weggooien, en dat gaat ons 
vroeg of laat opbreken. Tenzij we kiezen voor een op andere waarden gebaseerde samenleving, en daar zou het wel een mooie 
aanloop toe kunnen zijn.

Is er nog behoefte aan diepgang en inhoudelijk debat?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 9 maart 2009, 16:41 uur
Diepgang en inhoudelijk debat, de behoefte daaraan bestaat wel degelijk, maar e.e.a. overziende kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken dat dergelijke behoeften vooral het eigen, grote en onaantastbare Gelijk moeten voeden, want het leger aan 
stokpaarden is niet of nauwelijks te verslaan, sla alle discussiefora er maar op na. Voor diepgang en inhoudelijk debat moet je 
natuurlijk wel de juiste interviewers aantrekken. Geen vedergewichten als Pauw en Witteman, maar eerder mensen als Rob Trip 
of Peter van Ingen. De VPRO (wie anders!) had ooit een serie ‘Van de Schoonheid en de Troost’ met o.a. Freeman Dyson, 
Stephen Gould en Edward Witten. Voor de liefhebbers gastronomie voor de geest, maar ik zou zo even niet weten wie daar in 
polderland voor in aanmerking komen. Dit is geen land van denkers, maar van krokettenvreters, en die hebben niets met 
biefstuk. Dankzij die overdaad aan kroketten nemen we genoegen met Pauw en Witteman, als hoogst haalbare. Aldus krijgt een 
volk wat haar toekomt, te weten snel en voordelig junkfood.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 10 maart 2009, 15:38 uur
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Schrijven heet schrappen te zijn, maar hoe meer er geschrapt hoe minder er begrepen wordt. Schrijven is voorbehouden aan 
velen, schrappen aan weinigen en begrijpen aan een enkeling. Zo er al begrepen kan worden, want veronderstelde waarheid is 
nooit absoluut, en altijd inwisselbaar. Desondanks pretenderen sommige scribenten die waarheid in pacht te hebben, dus te 
begrijpen. Een willekeurige greep uit het verleden moet dat begrijpen doorgaans kracht bijzetten, want aan het heden is het niet of 
nauwelijks te ontlenen, laat staan aan een toekomst, hoewel wat is of wordt ooit was, want het heeft er alle schijn van dat ons 
denkraam begrensd is en we veroordeeld zijn tot herhaling, en dus tot vorm.
Reactie 55 is zo’n treffend voorbeeld van fossiele gedachten binnen al even vastgeroeste patronen, waardoor begrijpen bij 
voorbaat al lijkt uitgesloten. Wat resteert is de betweter, zich angstvallig vastklampend aan de enkele -veelal geleende- strohalm 
die hem zekerheid verschaft. De zekerheid van windkracht nul, waar zelfs het geringste briesje hem dreigt weg te blazen. Al zal 
hij dat nooit toegeven, betweters eigen. Hij verwart een geheugen met kennis, en kennis met weten, ondersteund door even 
willekeurige als gerafelde dwarsverbanden, in praktijk niet meer dan noodverband. In dat noodverband zit een voorbij verleden 
verpakt. Weliswaar even ondoorzichtig en ongrijpbaar als het heden, maar je moet toch ergens kracht aan ontlenen, als zwakte de 
norm is.
Geschiedenis is per definitie achterhaald, terwijl een heleboel geschiedenis door de tijd wordt geelimineerd of geen plaats 
verdient in een huidige context. De parallellen die zich ogenschijnlijk voordoen zijn altijd bedrieglijk, alsof er geen evolutie in 
denken en dus ook handelen heeft plaatsgevonden, alsof de tijd stilstaat. Geschiedenis staat voor vervalsing, de belijders ervan 
zijn bedriegers. Graag bereid om in een verleden te winkelen om er een hedendaags gelijk uit te putten, bij gebrek aan 
argumenten, empathie en visie bijvoorbeeld. Uitgewoonde denkbeelden en rochelende citaten moeten die manco’s verhullen, 
maar de keizerlijke kleren van toen leggen het altijd af tegen het hedendaags textiel, tot het moment dat ook die kleren weer 
keizerlijk worden bevonden. De arrogante, hopeloos gefrustreerde betweters kunnen alleen al daarom niet beter weten, en door 
hun gebrekkige grip op het heden zijn ze zieltogend veroordeeld tot een blik op wat was, en dan resteert as, goed voor 
beduimelde initialen en afwasbare kruisjes.
Natuurlijk heeft Gloria-48 gelijk, maar het is niet het gelijk van 55, de alwetende, zij het zelfbenoemde godheid. Zijn kennis 
stamt immers uit het verleden, zijn waarheden zijn absoluut, zijn weten onaantastbaar. Aldus weet hij zeker dat dat spijkerschrift 
en rooksignalen ook nu toepasbaar zijn, hij beschikt immers niet over meer.
Maar Gloria heeft wel gelijk, want kennis is niet meer dan een momentopname, voorzien van een waardering die per definitie 
discutabel is. Met een overwaardering daarvan staat de weg vrij tot manipuleren, en die praktijk bewijst zich van dag tot dag. 
Gloria raakt met haar opmerking de kern van een eeuwenlang verhaal, want het is juist die ‘kennis’ die heeft ontmenselijkt en 
verstoord, maar dat is iets dat god de betweter nooit zal begrijpen, daarmee aantonend dat zijn eigen ‘kennis’ toch iets 
tekortschiet.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 maart 2009, 21:34 uur
75—Een waardige afsluiting van een mooie partij, waarmee bevestigd dat zelfs keizerlijke koningen nooit uit de verdediging 
moeten treden als er nog dames in het spel zijn, want dat leidt onherroepelijk tot mat, q.e.d.

Heeft de minister de benoeming van een man tot korpschef terecht afgewezen?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 maart 2009, 21:05 uur
48-JN de Graaff—Sterker nog, de hele maatschappij is seksistisch, en aangezien de Politie daar een afspiegeling van is… Ik heb 
lang genoeg (in)direct in het bedrijfsleven rondgehuppeld om te weten dat het daar al niet anders is. Doorgaans met instemming 
van beide partijen, dat wel. En religies blinken zelfs door seksime uit! Vrouwenbesnijdenis, hoofddoekjes, burka’s, 
huisgevangenissen, uithuwelijken, loverboys (oftewel Marokkaanse pooiers), kerkelijke (hoog)waardigheidsbekleders, heilige 
boeken, allemaal virussen die door mannen naar binnen werden en worden gereden. Toch hoor ik daar maar weinig commentaar 
op, veel te weinig zelfs. De verontwaardiging is doorgaans nogal selectief, vooral die van mannen. Liever zou ik de mening van 
betreffende meisjes / vrouwen vernemen, voorzover ze hun mond open mogen doen natuurlijk. En die meisjes / vrouwen zou ik 
in dat geval beslist niet onmondig willen verklaren, voorzover niet religiegebonden. Overigens steken verreweg de meeste 
vrouwen die ik ken -en ooit gekend heb- goed in hun vel, voorzover ze daar niet uitgepraat / -gepusht worden natuurlijk. En dan 
doel ik op alle maatschappelijke geledingen, incluis de zo betreurde huismussen. Sterker nog, die laatste groep weet doorgaans 
echt te genieten, dankzij een minimum aan verplichtingen. Kom daar nog eens om bij een 24-uurs economie…

Begrijpt u nog iets van het recht op vrijheid van meningsuiting?
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 11 maart 2009, 21:10 uur
Eigenlijk hoort vrijheid van meningsuiting helemaal geen discutabel item te zijn. Het is nu eenmaal inherent aan het vermogen 
samengestelde klanken uit te stoten, en derhalve een onvervreemdbaar recht. Op dat recht worden tal van aanslagen gepleegd, 
vaak met de bedoeling monddood te maken, ten faveure van de aanslagpleger. Dat te honoreren leidt tot discussies als deze, en 
ook tot op onvrede bloeiende partijen. Aldus bijten de aanslagplegers in hun eigen staart, en terecht.
Als je haatzaaiende en discriminerende religies tolereert, dan moet je dat met de kritiek erop eveneens doen. Dat laatste is zelfs 
een must, waar religies aantoonbaar doordrenkt zijn met het bloed van onschuldigen. Islam en Oude Testament gezwellen te 
noemen is zeer goed verdedigbaar, en gezwellen zijn niet te beledigen, die moet je doorprikken. Als mensen daar moeite mee 
hebben weet je in ieder geval waar ze voor en achter staan, oftwel onderdeel uitmaken van dat gezwel.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 13 maart 2009, 17:37 uur
76-Agonie Muis—Stel nu eens dat het voormalige nazisme met zijn racistische elementen (dus gericht tegen joden) hier terrein 
krijgt / wint, wat is er dan op tegen om een uitspraak ‘Stop het gezwel dat Nazisme heet’ te bezigen? Op de keper beschouwd 
kan je diverse stromingen als gezwel beschouwen, van socialistisch tot kapitalistisch, en dan laat ik het gezwel ‘Mens’ maar 
buiten beschouwing. Het gaat om de ‘leer’ die wordt aangehangen, aantallen zijn daarbij -in beginsel- niet relevant. Die leer mag 
aan kritiek blootstaan, en als die kritiek gerechtvaardigd (b)lijkt, dan lijkt me dat reden voor de belijders om die leer maar eens 
ernstig onder de loep te nemen, en niet klakkeloos te aanvaarden. Dat is dus de verantwoordelijkheid van de aanhangers, niet van 
de boodschappers. Om u in dezen te citeren: ‘Waar moeten de Nederlandse nazi’s naartoe als een groep het ‘nationaal 
socialistisch gezwel’ gaat uitknijpen, uitsnijden uit de samenleving, zoals ze met zulke uitspraken suggereren te willen doen?’ 
Heeft u daar ook zoveel problemen mee dan, of behoort u dan plots zelf tot de uitknijpers / -snijders? Kortom, het lijkt me niet 
dat we hierbij selectief tewerk moeten gaan, want het barst van de dwaalleren, ook al worden ze niet altijd onderkend. Welke 
criteria leg je daarbij aan, is ook zo’n lastig te beantwoorden vraag. In naam van zowel nazisme als islam zijn talloze moorden 
gepleegd, en vermoedelijk hadden we er gisteren -bij uitblijvend ingrijpen- weer enkele tientallen aan toe kunnen voegen. 
Ideologieen die dit mogelijk maken -en ze spreken zich altijd dusdanig uit dat ze breed zijn te interpreteren, tevens hun zwakte- 
mag je m.i. te vuur en te zwaard bestrijden, tot het moment dat de laatste dode is gevallen. Niet meer dan een keuze, zoals je ook 
kan kiezen voor dwaalleren, maar dat is dan wel je eigen verantwoordelijkheid.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 16 maart 2009, 15:22 uur
Geachte Forumredactie,
Als u op de man toegespitste, van frustratie en rancune doordrenkte reacties als de laatste alinea van stalker 88 plaatst, dan moet 
u kritiek daarop ook plaatsen, of beide verwijderen natuurlijk, waarvan akte.

Zijn dierenrechten onzin?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 15 maart 2009, 17:45 uur
Dierenrechten zijn een plicht, om door mensen aangedaan leed te minimaliseren, of uit te sluiten. Kwestie van keuze, hoewel niet 
voor dieren, want die zijn rechteloos overgeleverd aan menselijke grillen, en voorkeuren. Als alle dieren zo aaibaar zouden zijn 
als kinderen, werd geen vlieg meer kwaad gedaan, want zo selectief gaan we tewerk.
Hebben dieren recht op hun eigen habitat? Nee dus, volgens menselijke ‘visie’, want onze soort plantte zich dusdanog voort dat 
andere soorten het veld moesten ruimen, met de nadruk op ‘moesten’. Een oorlog die door alle diersoorten is verloren, ten 
faveure van de mens, oorlogvoerder bij uitstek. Wat resteerde was in slavernij leven of afgeslacht worden, als productie-eenheid 
bijvoorbeeld.
Dieren stonden en staan machteloos tegenover de mens, het veelarmige en -koppige monster dat overheerst, en al zijn verworven 
‘kennis’ in dienst stelt van eigenbelang, want andere belangen zijn onbekend, dus onbemind. We zijn daar niet op 
geprogrammeerd, en hebben op aarde dus feitelijk niets te zoeken. Menselijk leven is op aarde niet functioneel, maakt geen deel 
uit van enige keten, en kan probleemloos gemist worden. Als we onze eigen soort ooit weten te ontmythologiseren, dan krijgen 
de dieren de plaats weer waar ze recht op hebben, en tot die tijd zijn ze overgeleverd aan de willekeur van miljarden psychopaten. 
Ronddolende talking heads die zichzelf centrum van het universum wanen, om van daaruit te lachen naar en vooral om al die 
Napoleon’s achter tralies, en dus ook om rechten van dieren, van flora en fauna, van de Aarde. Dat onze onaangepaste, 
zwakbegaafde soort zichzelf naar de Filistijnen helpt is nog daaraan toe, maar dat ze andere soorten daarin meesleept is een ander 
verhaal. Het wordt dus echt tijd voor meer dieren- en minder mensenrechten.
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Wat is uw advies aan het kabinet in crisisberaad?
Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 19 maart 2009, 22:15 uur
Een advies aan dit kabinet zal en kan daar nooit wortel schieten, waar partijpolitieke belangen, regenteske besluitvorming, 
concensuspolitiek, Colijn-neurose en ad hoc-beleid de dienst uitmaken. Wat ontbreekt (en altijd heeft ontbroken) is een 
doorwrochte langetermijn visie, in algemeen belang en gericht op een afgewogen balans tussen welzijn en welvaart. Onze 
huidige welvaart is nog nooit zo hoog geweest, maar over de prijs daarvan wordt hardnekkig gezwegen. Grote delen van het 
land zijn dichtgeslibd, met mensen en steen, asfalt en blik. Gemeenten lopen te juichen als ze weer tienduizend inwoners aan de 
al overvolle til kunnen toevoegen, waar ze juist door strafsancties dienen getroffen. Het vooruitgangsdenken heeft als het ergste 
kankergezwel postgevat, alsof een land geen grenzen kent, een economie eindeloos (en straffeloos) door kan groeien, en een 
Aarde onuitputtelijk is. We zijn in materiele zin weliswaar rijk, maar mentaal armer dan we ooit zijn geweest. Altijd weer leuk 
om Zuid-Afrika de stralende gezichten en laissez faire houding te zien van van wat naar onze begrippen ver onder 
bijstandsniveau leeft, en vervolgens in een polderlandse winkelstraat de met tassen en zakken beladen donderkoppen te moeten 
consumeren, op weg van veel via meer tot meest.
Wat mij betreft dient het devies juist ‘krimp’ te luiden, in bevolkingsaantal (de positieve neveneffecten daarvan zijn schier 
oneindig), in beloning, in vrije markt, in uitverkoop van private belangen, in consumentisme. Krimp in dezen staat voor 
persoonlijke groei, de waarde daarvan is niet in geld uit te drukken. Aan een deels geleide economie valt nauwelijks te 
ontkomen, waar ongeleid staat voor leegzuigen, en uitwassen.
Onze economie is vooral gebaseerd op nog meer van hetzelfde, maar in plaats van verbreding zijn we juist aan verdieping toe. 
Dus niet meer inzetten op aandeelhouderswaarde, maar op menselijk kapitaal, alsook op de menselijke maat, die we doel- en 
uitzichtloos zijn voorbijgestreefd. Inzetten dus op kleinschaligheid, vakmanschap, duurzaamheid en noodzaak bijvoorbeeld, waar 
overnames, massaproduktie, wegwerpartikelen en overbodig tot heden de dienst uitmaken. Helaas, de vrije markt hangt nu in 
zijn eigen strop, en degenen die dat juist niet gewild hebben zijn de dupe. Ogenschijnlijk, want in alle geledingen werd en wordt 
gegraaid bij het leven, van belastingontduiking tot misbruik van sociale voorzieningen, van verwachte koersstijgingen tot 
overbelening, van subsidies tot fakebanen. Risicobankiers zijn we allemaal, enkel de bedragen verschillen.
Een landelijke economie verschilt nauwelijks van een huishouden, alleen zijn onze regenten (en hun horigen) vergeten de tering 
naar de nering te zetten. Bomen groeien nooit tot de hemel, omdat ze met de voeten in de aarde staan. Met het aftoppen van 
hypotheekrente-aftrek tot pakweg 500.000,-, en het mes in allerlei flauwekulsubsidies komen we al een heel eind. Bonussen 
afschaffen (en echt, ze gaan er niet vandoor, want komen nergens anders aan de bak), er is niets mis met een normaal salaris. Het 
valt niet te rechtvaardigen dat een chirurg tien keer zoveel verdient als een stratenmaker, en ook al die belastingvretende 
maatschappen van specialisten in ziekenhuizen zijn overbodig, waar ze gewoon in loondienst kunnen. Tal van managementlagen 
kunnen worden weggesneden, dan raken we ook van die omgekeerde pyramides af, want te veel toppen zijn loodzwaar. En die 
door u gefinancierde voetballers en treurbuiskoppen hoeven niet meer dan een ton te verdienen, want van dat amusement kunt u 
niet leven. Aldus komen we pappend en nathoudend de tijd wel door, om vervolgens op de oude voet weer verder te gaan, want 
dat is de voorspelbare praktijk.
Want eerlijk gezegd maak ik me geen enkele illusie over de te nemen maatregelen, waar dit kabinet zal blijven inzetten op een 
vrije markt en ongebreideld consumentisme. Wat resteert zijn bezuinigingen, als haver voor versleten stokpaardjes. En om de 
loonslaven nog meer aan de ketting te leggen, want regenten houden van knechten, zolang ze dat zelf maar niet hoeven zijn. 
Incapabele managers komen in tijden van nood zelden verder dan reorganisaties oftewel ontslagen, en een incapabele regering 
komt tot bezuiningen oftewel massawerkeloosheid. Bij gebrek aan inventiviteit, creativiteit en visie, want enkel voortbordurend 
op partijpolitiek- en eigenbelang, uiteraard allemaal in uw belang. Wat node gemist wordt is een algemeen belang, maar daar is 
dit verzuilde land nog lang niet aan toe, ook al gaat het aan zijn eigen democratie ten onder, van links tot rechts, en vooral via het 
midden.
De AOW-leeftijd verhogen doe je in tijden van dringend gewenste arbeidsparticipatie, en niet in tijden van massa-ontslagen, 
want dan veroordeel je honderdduizenden tot de bedelstaf, voorspelbaar. Haal dat geld maar uit de kinderbijslag, want daar is 
geen enkele prestatie voor geleverd, op die van een minuut na dan. De legitimatie van het waarom daarvan is al lang achterhaald, 
terwijl -alleen al gelet op de overbevolking- kinderafslag meer voor de hand zou liggen, tevens hulpmiddel voor 
bevolkingsbeleid. De babyboomers zijn over relatief korte tijd uitgestorven, maar het zijn vaak wel degenen die een leven lang 
hebben gewerkt om het huidige welvaartsniveau gestalte te geven. Pak dus niet die AOW aan, maar de gezondheidszorg, want 
daar ligt de oorzaak van het vergrijzings’probleem’. Zowel fysiek als mentaal kent de mens een houdbaarheidsdatum (ook al hou 
je ze tot honderd jaar in leven), en voor met name ondernemers ben je boven de veertig al uitgerangeerd. Tenzij hoogopgeleid, 
maar dat is juist de groep die zich ook over AOW geen zorgen hoeft te maken, met een doorgaans veel hoger aanvullend 
pensioen. Toch zal je zien dat Donner het doordrijft, hij ziet nu de kans schoon, waar dat eerder niet lukte. Al met al zou ik dit 
kabinet willen adviseren vooral zichzelf te blijven, dan zijn we bij de volgende verkiezingen weliswaar niet van de crisis, maar 
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wel van de mede-veroorzakers verlost. En daarna rommelen we weer aan als vanouds, maar dat is een ander verhaal.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 22 maart 2009, 11:07 uur
Omdat de haalbaarheid van ons weten zich beperkt tot het nu (de beste muziek is immer nog niet gecomponeerd, het beste boek 
nog niet geschreven), moeten we het wel hebben van dromen, van idealisten. Sterker nog: zonder die categorie zouden we geen 
meter in ontwikkeling zijn gevorderd. Veel van de huidige nachtmerries zijn juist ontsproten aan de overwaardering van 
‘kennis’, dus van een ‘weten’ met beperkte houdbaarheidsdatum, en per definitie inwisselbaar. Het hardnekkige vasthouden aan 
dat ‘weten’ -er naar teruggrijpen is niet meer dan een zwaktebod, waar openingen naar een andere toekomst ontbreken- maakt 
dat we in duizenden jaren niet konden evolueren naar een altruistische maatschappij, waar onze geest doordrenkt is van egoisme 
en egocentrisme. Ons ‘weten’ is daar geheel op afgestemd, en wordt erdoor geleid. Al onze uitvindingen zijn ten koste gegaan 
van andere soorten alsmede de Aarde (en uiteindelijk dus onszelf), ons ‘weten’ is derhalve nogal onderontwikkeld, en heeft nog 
een lange weg te gaan, in algemeen belang.
Wat ‘ideaal’ mag heten is niet meer dan een keuze, achteraf. Maar wat we nodig hebben beperkt zich feitelijk tot eten, kleding en 
een dak boven het hoofd, de rest is overbodig. In een tropisch klimaat komen zelfs die kleding en dat dak grotendeels te 
vervallen, en kan met eten worden volstaan, en met elkaar. Voor d(i)e basis werken we echter al lang niet meer. Als ik om me 
heen kijk, dan zie ik duizenden facetten van een gekweekte behoefte, die alle gemist kunnen worden, zonder uitzondering. 
Instant geluk, ver weg van de basis. Wel put ik geluk uit de ruimte om me heen, en de vrijheid die dat biedt. Maar ook die ruimte 
is velen afgenomen, zoals dat tevens de ruimte in hun hoofd geldt. Al die vakjes zijn gevuld met verplichtingen, dadendrang, 
competitie, consumptie, regels etc. Gevuld met een ‘leven’ van negen tot vijf, pakweg veertig jaar lang. Daarnaast bij voorkeur 
gevuld met quality time (kennelijk valt werktijd daar niet onder
), en wat er verder nog aan verdoezelende kretologie bedacht wordt, om tijd en agenda’s te vullen bij gebrek aan beter. Dat 
schamele, armoedige, van leven ontdane ‘leven’, ik vermoed dat Gabriel Aubry daarop doelt, en ik ben het met hem eeens, want 
dat is geen ‘leven’.
62–Leo Lewin, uw laatste zinnen zijn veelzeggend. Over u, want kennelijk heeft u de moed al opgegeven. De moed dus om te 
willen geloven in een andere, betere wereld. Jammer

Reactie van filosoof Coen Simon op discussie over dierenrechten

Moeten we stoppen met het geven van ontwikkelingshulp?

Moet ook het leidinggevende bankpersoneel de bonus inleveren?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 23 maart 2009, 12:00 uur
Banken dienen geleid en bevolkt door alerte boekhouders van het kaliber Duisenberg, en niet door geld- en risicobeluste 
avonturiers. Op het leidinggevende bankpersoneel moet helemaal geen moreel appel worden gedaan, want dat leidt -op een 
goedwillende enkeling na- voorspelbaar tot niets. Zoals ook herenakkoorden bij gebrek aan Heren nooit tot iets hebben geleid, 
anders dan gelegaliseerde voortzetting van een status quo, dus gericht op eigen gewin. Je moet toch wel onbehoorlijk naief zijn 
om nog in morele appels te geloven, want banken worden niet bevolkt door altruisten of ethisch reveillisten, net zomin als dat 
elders het geval is. Daarnaast heeft het leidinggevend bankpersoneel helemaal geen eisen te stellen, waar ze zonder staatssteun al 
op straat zouden hebben gestaan, vooral door eigen toedoen. Of keert de WW ook bonussen uit? Om falen met bonussen te gaan 
belonen is dan ook het toppunt van decadentie. Het is de Staat die dankzij en namens de belastingbetaler eisen mag en moet 
stellen, en anders dient de ING gewoon om te vallen, want een eigen broek op te houden, zoals bij vrije markten gebruikelijk. In 
voorkomend geval hebben we nog een bolwerk van degelijkheid over, namelijk de Rabo. En de aloude Postbank kan weer in ere 
hersteld, want voor die overname was ook al geen enkele zinnige reden aanwezig, anders dan bestuurderserecties om de groei 
erin te houden.

Willem Nijmegen zegt: 
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maandag 23 maart 2009, 21:53 uur
29-J. Grimbos—Over die causaliteit wil ik nog wel wat kwijt, vanuit eigen (bank)ervaring, en destijds redelijk hoog in de 
pikorde (what’s in a name!). Die zakken met geld komen namelijk vooral tot stand door persoonlijke voorkeuren, naast fictieve 
waarderingen. Benodigde kwaliteiten hangen nauw samen met de vereisten van enig moment, en beoordeling daarvan geschiedt 
altijd achteraf, afhankelijk van hoe de cijfermatige wind waait. Daar ligt geen enkele strategie aan ten grondslag, anders dan 
voorspraak en verwachting. Die verwachting wordt meestal gekoppeld aan behaalde resultaten elders of in eigen bedrijf, en hoe 
die resultaten tot stand zijn gekomen is minder belangrijk, in goede tijden. Maar in dezelfde goede tijden kan ook een baviaan tot 
geweldige resultaten komen, waar enkel en alleen in slechte tijden kwaliteit blijkt. Meestal niet trouwens, want verreweg de 
meeste CEO’s komen ook dan niet verder dan de botte saneringsbijl, bij gebrek aan inventiviteit en creativiteit.
Voorbeeld uit eigen koker. Ooit besloot ik dat mijn salariering aan herziening toe was, en besloot tevens -alvorens tot 
onderhandelen over te gaan- mijn marktwaarde te testen. Daartoe liet ik via via doorschemeren elders een beter aanbod te hebben 
gekregen, niet meer dan fictie. Nog geen week later stond de direktie op de stoep, die vond dat ik voor de bank behouden moest 
blijven, en zie: de zak geld was een feit, verder onderhandelen bleek niet nodig. Dat lag niet aan mijn capaciteiten -die staken 
ondanks enkele wapenfeiten echt niet boven de rest uit-, maar wel aan de juiste personen op de juiste plaats kennen, en een sport 
beoefenen waarmee ze zich identificeerden. Dat overkwam me gewoon, ik had er nooit naartoe gewerkt, laat staan ingelikt. En 
met die zak geld erbij presteerde ik echt niet beter, want had geen behoefte mezelf te verloochenen, zo dat al kon.
Het is maar een voorbeeld, en met vele aan te vullen.
Dat hele systeem berust op fictie, of beter: een combinatie van idee fixe met self fulfilling prophecy, gevoed en aangejaagd door 
een relatief gering aantal belanghebbenden, die elkaar de wind in de zeilen houden, tot het moment van tegenwind zich aandient, 
zoals nu.
Wat je in de afgelopen jaren kon signaleren was een gigantische uitverkoop van bedrijven aan meestbiedenden, waarover 
aandeelhouders alles en werknemers niets te zeggen kregen. Die verkopen (lees: aandeelhouderswaarde) oftewel koehandel 
straalde af op besturen en direkties, en vooral op hun salariering en bonussen. Ook werden tal van bedrijven -tot branchevreemd 
toe- binnengesleept, om toch maar groter te kunnen groeien, dat virus leek ontembaar. Na verloop van tijd bleken daar diverse 
Trojaanse paarden tussen te zitten, die het moederbedrijf soms zelfs dreigden op te vreten, en dus weer afgestoten moesten 
worden. Maakt niet uit, zowel aan-als verkopen kwamen de marktwaarde van betrokkenen ten goede, de zak geld werd alsmaar 
groter. En de controle erop was en bleef nihil, want verliezen waren altijd te wijten aan marktfactoren, nooit aan personen blabla. 
Eindelijk is die luchthandel nu (hopelijk) doorgeprikt, dankzij met name die morele verontwaardiging. Was die uitgebleven, dan 
was de markt verantwoordelijk geweest, zoals altijd  . De twijfel en het voorbehoud waarmee al die excessen momenteel te 
lijf wordt gegaan doet het ergste voor de toekomst vrezen, dat wel. Het leert ons dat mensen onverbeterlijk zijn, en dat bewijs zal 
over enkele decennia wel weer worden geleverd, hoe tragisch ook.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 26 maart 2009, 21:54 uur
50-J.Grimbos—Graag gedaan, en ook ik hoop dat er meer insiders uit de kast durven te komen. Om die een steuntje in de rug te 
geven wil ik aan voorgaande nog wel wat toevoegen, met accent op mentaliteit en moraliteit.
Voor ethisch en moreel besef moet je namelijk niet bij de top van banken winkelen, daar is geen heilsoldaat te bekennen. Ook 
naar integriteit, zelfreflectie en een zelfreinigend vermogen hengel je in die kringen vergeefs, daar zijn ze niet op 
geprogrammeerd. Op een enkele uitzondering na heb je te doen met megalomane archetypes als Rijkman Groenink, en die 
spreekt voor zich. Met die types sluit je dus geen ‘herenakkoorden’, want dat betekent een pact met de duivel. Het is voor mij 
dan ook onbegrijpelijk dat deze lieden nog steeds met fluwelen handschoenen worden aangepakt, maar het zegt wel veel over de 
intenties en capaciteiten van dit Oudhollandse kabinet, alsook het old boys network van commissarissen, vaak nauw gelieerd aan 
CDA- en VVD-kringen, wat de boterzachte maatregelen begrijpelijk maakt. Tot in de Raden van Bestuur zaten de 
maatpakboeven, en dat zitten ze nog steeds. Die soort wordt alleen gewipt als het imago van de bank bezoedeld dreigt te worden, 
dus als onoorbare praktijken aan het daglicht dreigen te komen. Let wel, het gaat daarbij niet om die praktijken, maar om het 
daglicht.
Maar ook daglicht kent zijn schaduwzijden. De ING (hier elders aangehaald) opende ooit in het buitenland kantoren, o.m. in 
Luxemburg, enkel en alleen om zwart geld te stationneren / incasseren, waar ‘zwart’ in polderland een vies woord was 
geworden, ogenschijnlijk. Feitelijk verleenden ze dus steun aan belastingontduiking. Een overheid die een Postbank met een 
dergelijke bank laat fuseren is niet op haar taak berekend, verzaakt deze zelfs in de ernstigste mate. Maar wij, simpele zielen en 
brave belastingbetalers, zijn dus wel in belangrijke mate afhankelijk van diezelfde overheid, en van diezelfde bank. Alsof je een 
schaap door een troep wolven laat bewaken…
Geld heeft voor bankiers geen andere betekenis dan stenen voor metselaars, alleen gaan metselaars daar zorgvuldiger mee om. 
Als je met honderden miljoenen of miljarden werkt wordt geld een abstract begrip, te vergelijken met de fiches van een casino. 
En daarin schuilt dus het gevaar, want je beseft de achterliggende waarde niet meer, en handelt daarnaar. In mijn banktijd (jaren 
‘70 / ‘80) werden honderden miljoenen in zogenaamde VAR-potten (Voorziening Algemeen Risico) gestopt. Dat betrof 
verliezen op kredieten die met de benen op tafel werden verstrekt, dus in- en uitzichtloos, oftewel kansloos. De huidige gang van 
zaken ligt feitelijk in het verlengde van dat flagrante gebrek aan ethisch en moreel besef, een derderangs casino waardig. En 
dergelijke bankcasino’s werden en worden nog steeds gerund -tot in de RvB’s toe- door veredelde handelaren in oud ijzer, in de 
vorm van euro’s. Op macht en aanzien geilende geldbaronnen, die soms tot hun nek in even lucratieve als dubieuze 
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nevenbelangen zitten, en ook buiten de bank zonder scrupules pokeren met onderwereld- en andere foute jongens, letterlijk. Dat 
alles wel gestoken in maatpak, want ‘heer’ onder alle omstandigheden. U begrijpt dat ik niets met de ‘herenakkoorden’ van dit 
kabinet heb. Ik kom af en toe in een casino, vooral om te eten en te genieten van de tentoongespreide hebzucht, en ontdekte daar 
recent nog een van de hier omschreven bestuurders, dus Argus stond op scherp. Die bankier zette in hoog tempo op diverse 
roulettetafels stapels fiches in van honderd euro (per fiche dus), en was binnen een uur meer dan 15.000,- kwijt, zonder een 
spier te vertrekken. Van een mij bekende croupier vernam ik dat hij dat vrijwel wekelijks deed. Ik bedoel maar, dergelijk gedrag 
is tekenend voor de gang van zaken én de top bij de banken, met dat verschil dat niet zij zelf, maar de rekeninghouder / 
belastingbetaler voor het verlies bij hun gokwerk mag opdraaien. En ze gokken net zo lang tot verlies resteert, dus precies als bij 
het casino geschiedt, omdat ze de grenzen uit het oog hebben verloren, en niet meer in staat zijn met redelijke winst genoegen te 
nemen. Ik kan me dus die woede jegens bankiers goed voorstellen, ook al zijn ze zelf slachtoffer van een door en door verrot 
systeem dat zoiets mogelijk heeft gemaakt. Maar dat systeem zie ik nog steeds niemand aanpakken, dus gaan we gewoon vrolijk 
door met pappen, nathouden, en bekritiseren daarvan. Ik zou het door Emil Havas (52) hierover gestelde wel wat willen 
nuanceren, want vraag me soms af of ze zich inderdaad bewust zijn van hun graaimentaliteit, waar normen door omstandigheden 
zijn opgerekt. Daar waar gokken (en graaien) norm is weet je vaak niet beter meer, het werkt verslavend. Je wordt meegesleurd 
in een massapsychose, en voor je het beseft maakt het deel van je karakter uit, of laat het ontwaken. Hebzucht is immers een van 
onze basisvaardigheden. Ik heb destijds zelf gemerkt hoe makkelijk je met die stroom meegesleurd kan worden, maar -en dat ben 
ik met EH eens- voor besef en keerpunt ben je zelf verantwoordelijk, hoewel enige hulp daarbij geen kwaad kan natuurlijk. Die 
hulp hoeven we van dit kabinet dus niet te verwachten, zo is gebleken.
Bankiers zijn net mensen, en het sleutelwoord is controle op de uitoefening ervan, waar menselijke tekortkomingen en falen 
permanent op de loer liggen. Vraag is dan ook of je banken wel aan de private-sector moet toevertrouwen, omdat juist die sector 
een deugdelijk, onafhankelijk controleapparaat ontbeert, dat staat ook haaks op de vrijemarktgedachte. Mijns inziens dienen 
banken net als nutsbedrijven, gezondheidszorg, onderwijs e.d. onder een overheid te vallen, omdat ze een algemeen belang 
dienen, alsmede bestaan bij de gratie van dat belang. Met dergelijke belangen laat je niet pokeren en jongleren in een vrije markt, 
met alle risico’s vandien.

Gelooft u dat het kabinet in staat is tot een slagvaardige crisisaanpak?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 25 maart 2009, 18:50 uur
In een welvarende tijd als nu is ieder kabinet in staat tot een slagvaardige aanpak, want er staan tal van keuzes ter beschikking. 
En om die keuzes gaat het. Wat we nu voorgeschoteld krijgen staat ten dienste van partijpolitieke belangen, en niet van algemeen 
belang. Waar Donner zijn AOW-plannen er in eerder stadium niet doorkreeg, komt hij nu via een omweg aan zijn trekken, 
misbruik makend van de crisis. Dat Bos zich voor die CDA-kar laat spannen is onbegrijpelijk, maar honger naar macht verslindt 
tevens principes. Er kunnen diverse maatregelen genomen worden die meer recht doen aan wenselijkheid en realiteit, zoals 
maximaliseren hypotheekrenteafrek, het mes zetten in het subsidiewoud, kinderbijslag afschaffen e.d. Van het CDA hoef je 
daarbij echter niets te verwachten, die berijden hun eigen stokpaarden en hebben met de verdere inhoud van de stal niets te 
maken. Zo’n wanvertoning noemen we democratie, maar het is te triest voor woorden. Enfin, hun god heeft ingefluisterd dat we 
tot de dood moeten pezen, en godvrezend zijn ze. Het wordt nu tijd dat ze mensvrezend worden…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 26 maart 2009, 12:27 uur
32-Jens Bos—Een schier eindeloze reeks subsidies houdt inderdaad mensen aan het werk, of van nog erger af, het is maar hoe 
je het bekijkt. Maar die subsidies komen wel uit de belastingpot, en daar mag wel eens selectiever mee omgesprongen worden, 
waar van wildgroei sprake is. Over ‘noodzaak’ kan je discussieren, maar veel van die wildgroeisubsidies komen uit de kokers 
van belangenpartijen, en dienen geen algemeen belang. Waar het mij juist om gaat is dat algemene belang, dat we te veel en te 
vaak hebben verwaarloosd, ten gunste van eigenbelang.
De noodzaak van kinderbijslag is altijd al omstreden geweest, met een accent op ‘fokpremie’. Er bestaat geen enkele zinvolle 
reden dit te handhaven, anders dan het verstrekken van een verkapte subsidie voor ehhh voor wat eigenlijk? Kinderen zijn een 
eigen keuze en verantwoordelijkheid, met de kosten daarvan hoef je een maatschappij niet te belasten. Alleen al uit oogpunt van 
overbevolking dient een verkapte stimulans als kinderbijslag vermeden te worden, die tijd is inmiddels wel achterhaald. Het dient 
ook geen inkomstenbestanddeel te zijn om armoede weg te werken, daar zijn wel betere manieren voor te vinden, opleiding en 
werk bijvoorbeeld. Maar ook dit is weer te relateren aan onze visie als volk v.w.b. de inrichting van ons land, tot in een verre 
toekomst en in algemeen belang. Naar die visie is nog nooit geinformeerd, door geen enkele partij. Zouden we in 1950 met 10 
miljoen inwoners en 2 miljoen auto’s bijvoorbeeld een toekomstbeeld van resp. 17 en 7 miljoen gewenst hebben, amper vijftig 
jaar later? Ik vrees van niet, maar het is wel gerealiseerd. Door de kennelijk onuitroeibare virus van het ‘vooruitgangs-’(wat dat 
ook moge betekenen) en ‘groeidenken’. Wat mij betreft zijn we uitgegroeid, en is het tijd voor verdieping, gepaard gaand met 
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een betere verdeling. Ik vermoed dat we het in grote lijn wel eens zijn, alleen de aanpak verschilt, maar dat heeft met keuzes te 
maken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 27 maart 2009, 11:17 uur
57-Gloria—Ik viel bij uw instemming met dat citaat van mijn stoel! Om er even later toch maar weer op te klimmen, want ben 
het in dezen helemaal met u en Wilders eens. Ik had bijna gezet ‘met u beiden’, maar een langdurige relatie zit er vermoedelijk 
niet in  . Het was inderdaad een wanvertoning, een dictatuur waardig. We zijn nog ver verwijderd van een democratie, waar 
machtsgeilheid de dienst uitmaakt. Was dat niet het geval, dan zou een zittend kabinet na vier jaar ruim baan willen (accent) 
maken voor andere visies, in plaats van steeds opnieuw dat stuur maar krampachtig vast te willen houden. Dat tekent al dat ze 
niets met lands- of algemeen belang, en alles met eigen belangen hebben. Die soort hoort dus geen land te regeren.
Overigens: zegt de naam Govert u misschien iets?

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 30 maart 2009, 21:33 uur
64-Wilbert Boeijen—Laf mag een kabinet genoemd worden dat van problemen wegkijkt en ‘oplossingen’ op het bord van de 
zwaksten deponeert. Laf mag een Bos genoemd worden met zijn ‘herenakkoorden’ waar geen heer te bekennen is. Maar een 
Wilders laf noemen die een schijndemocratie aan de kaak stelt gaat me toch iets te ver. Weglopen is eerder vertoond, hij heeft er 
niet het patent op. En het past bij zijn stijl, waar stijl-loos in Kamer en kabinet de dienst uitmaakt. En het theater dat Wilders als 
een van de weinigen tentoonstelt is norm in landen als bijvoorbeeld Italie, Israel en GB, dus ook al niet zo vreemd als het lijkt. 
Maar liever dit soort theater dan de poldervoorstellingen vanuit achterkamertjes, waarbij achteraf niemand begrepen heeft waar 
het om gaat, noch hoe het tot stand is gekomen. Daarnaast: hoeveel leden van dit kabinet en Kamer zouden niet voor permanente 
doodsbedreigingen met de grootst mogelijk inbreuk op je leven zwichten? Allemaal vrees ik, dus met die lafheid van Wilders 
valt het nogal mee. Laf en karakterloos zijn degenen die het met hem eens waren, en toch hun verplichte nummertje uitvoerden, 
tegen beter weten in. De kiezer heeft inmiddels genoeg van dergelijke voorstellingen, zo blijkt.

69-Gloria—Sorry, ik had de vraag ook liever prive gesteld, maar het kon niet anders. Uw naam komt weinig voor, en gekoppeld 
aan Govert is de kans zelfs uiterst gering. Vandaar mijn vraag, want bij een schot in de roos zou u vrijwel zeker tot een koppel 
(broer / zus) uit het oog verloren (achter)familie behoren. Maar of je je daar nu gelukkig mee moet prijzen…;).

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 30 maart 2009, 21:49 uur
74-Jan Verburgh—Schitterende weergave, ik heb ervan genoten! De vraag (in de laatste zin) stellen is hem beantwoorden, want 
het volk heeft niets te kiezen, en schuift derhalve volautomatisch naar het midden op, dus daar waar coalities worden gesmeed 
die ze al evenmin hebben gekozen. En hoe dommer en armer een volk, hoe meer God er aan het bewind komt. Hopelijk blijft de 
werkeloosheid uit tot na de verkiezingen, en komt het onderwijs er voor die tijd bovenop…

Zijn arbeidsmarktaanpassingen onvermijdelijk?

Reactie van Marcia Luyten op discussie ontwikkelingssamenwerking

Wordt het belang van borstvoeding overdreven?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 5 april 2009, 12:04 uur
Borsten staan (in beginsel, de toegevoegde functies laat ik buiten beschouwing) voor voeding, niet meer dan een natuurlijk 
gegeven. We twijfelen daar bij geen enkele diersoort bij, dus waarom wel bij onszelf. Ik moet het eerste, niet menselijke zoogdier 
nog tegenkomen dat zich het belang van borstvoeding afvraagt. Dat zich afvragen is tekenend voor de krommingen in ons 
denken, goed om gevoel te negeren of op een zijspoor te rangeren. Fabrikanten van flesvoeding maken daar stevig ge- resp. 
misbruik van, en gemakzucht staat hen daarbij terzijde. Flesvoeding lijkt me alleen wenselijk waar borstvoeding niet mogelijk is, 
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en daarbuiten resteert aangeprate nonsens, ons denken eigen.

Vreest u voor het bevriezen van uw pensioen?

Term ‘war on terror’ afgeschaft. Goed idee?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 1 april 2009, 17:32 uur
De functie van legers is (veel effectiever ook) overgenomen door terreurgroepen /-cellen, zoals destijds RAF, IRA, ETA en 
tegenwoordig o.a. Al Qaida, Taliban, ASG, Farc e.d. De angst die dergelijke groepen inboezemen is groot, omdat ze niet of 
nauwelijks te lokaliseren zijn, en op onverwachte momenten en plaatsen (kunnen) toeslaan. Ze zijn in staat een maatschappij 
duurzaam te ontwrichten, als vorm van overwinning, en daar ligt hun kracht. Ze aanpakken / uitroeien met een leger is even 
zinloos als onmogelijk, waar de achterliggende ideologie (veelal t.b.v. vestigen religie en/of staatsvorm) vrijwel onaantastbaar is. 
Goed geinformeerde inlichtingendiensten, infiltreren, speciaal opgeleide commando’s, de kleinschaligheid ervan kan je alleen 
met eenzelfde kleinschaligheid effectief bestrijden, zo dat al mogelijk is. ‘War on terror’ is op zich een juiste term, want het zijn 
ook die groepen die bestreden moeten worden, en Europa zal er nog veel mee te maken krijgen, voorspelbaar. Londen en Madrid 
waren symptomatisch voor wat ons nog te wachten staat, en daar is geen leger tegen opgewassen. Met het afschaffen van die 
term schaf je noch de terreur noch de aanpak ervan af, maar manipuleer je enkel de vorm, dus niet meer dan een wassen neus. 
Specialisten uit de diverse legers zullen altijd wel worden ingezet tegen ongewenste / schadelijke invloeden, zowel ten voor- als 
ten nadele van een bevolking, het hangt er maar helemaal vanaf hoe de wind waait. Terreur tegen corruptie, armoede en 
onderdrukking lijkt me gerechtvaardigd, wat bij het voorstaan / vestigen van een politieke of godsdienstige ideologie weer niet 
het geval hoeft te zijn. En terreur kent ook andere vormen dan wapengekletter, die nog veel gevaarlijker zijn. Dat is dus de 
terreur die de tijd heeft en neemt om een maatschappij gedoseerd en sluipenderwijze met zijn kanker te infecteren / indoctrineren, 
en aldus eigen te maken. En die terreur vindt in naiviteit zijn medestander.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 4 april 2009, 13:30 uur
42-Alphonse Scaf—Ook al blijft u maar als een verwend kind en via slinkse wegen doorzeuren over naamsvermelding, u zult 
het er echt mee moeten doen. Mijn naam is bekend bij de redactie, en dat is toereikend. Ik heb nu eenmaal geen behoefte aan 
stalkers en doopceellichters, zo belangrijk ben ik nu ook weer niet. Probeer dat te respecteren, zoals ik ook uw vermelding 
respecteer. Dit forum is gevuld met namen die niets zeggen over de identiteit, omdat verdere relevante gegevens ontbreken. 
Anonimiteit alom dus, ook al leidt dat kennelijk bij u incidenteel tot animositeit. En wat dat reageren betreft wil ik u best wel een 
tip aan de hand doen. U heeft geen enkele verplichting mijn reacties te lezen, laat staan erop te reageren. U beperkt dus uzelf in 
uw vrijheden door dat wel te doen. Ik lees uw bijdragen niet, en reageer er evenmin op (deze uitzondering bevestigt de regel), 
dus wat let u hetzelfde te doen. Uw met willekeurige interpretaties en selectieve verontwaardiging doorspekte fictie is niet aan me 
besteed, waar ik me liever richt tot de hedendaagse realiteit, maar dat wist u al. Voor mij is dit hoofdstuk hierbij gesloten, 
waarvan akte.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 6 april 2009, 15:31 uur
53-Alphonse Scaf—Voor iemand die zegt vermaakt te worden reageert u anders wel erg ongenuanceerd, verhit en verbitterd, 
alle pathetiek bij gebrek aan enige zeggingskracht ten spijt. Lees uw eigen reactie nog eens door, als de innerlijke rust is 
wedergekeerd, het is echt een eye-opener. U bevestigt daarin wederom mijn gelijk, waarvoor mijn dank. Sterkte, en het ga u 
goed!

Nederlanders zijn hypocriet met hun commentaar op homogevoelige 
uitspraken van moslims
Willem Nijmegen zegt: 
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zondag 5 april 2009, 12:33 uur
Homosexualiteit is een aard, een natuurlijk gegeven. Het zou me niet verbazen als in een zelfregulerend systeem als de Aarde het 
aantal homo’s toeneemt, waar een teveel aan hetro’s dreigt te ontstaan, al is het maar om een natuurlijk evenwicht tot stand te 
brengen. Inmiddels steven we af op negen miljard inwoners over vijftig jaar, met voedsel-, water en energietekorten als gevolg, 
want de grens van wat de Aarde aan mensen kan bolwerken is al overschreden. Geen loze kreet, want naast tal van 
wetenschappers is ook Nina Fedoroff als een van de belangrijkste adviseurs van het Amerikaanse ministerie van BZ die mening 
toegedaan. Alleen -zoals meestal- hebben religies dit nog niet goed begrepen, en hobbelen eigenzinnig achter de feiten aan.
Ook Tariq Ramadan geeft blijk van een teveel aan religie en te weinig aan inzicht, gezien de openingszin. Wat moslims (en 
christenen) vinden van homo’s is helemaal niet relevant, zolang ze anderen maar niet met die waandenkbeelden lastig vallen, en 
betrokkenen in hun waarde laten, als mens en als homo, dus gelijkgesteld aan hetero. Maar ik vrees wel het ergste als zo’n 
figuur als hoogleraar Burgerschap en Identiteit wordt aangesteld, want met gespleten tong pratend vanuit religieuze 
overwegingen, dus niet vies van beinvloeding. Ik hoef de paus ook niet op een dergelijke leerstoel te zien, want de uitkomsten 
zijn voorspelbaar. En Obama met zijn uitspraken daarover evenmin. En laten we vooral niet de illusie aanhangen dat persoonlijke 
overwegingen buiten schot blijven, dat zou wel het toppunt van naiviteit zijn. Dergelijke leerstoelen dienen door zo onafhankelijk 
mogelijke denkers gevuld, en die tref je niet binnen religieuze kringen aan, want dat is de goden verzoeken. Dezelfde goden dus 
die we juist buiten de deur trachten te kijgen en te houden.

Is het uitrusten van buschauffeurs met pepperspray een goed middel tegen ov-
geweld?

Meer troepen naar Afghanistan werkt averechts
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 7 april 2009, 19:33 uur
Als ze daar een denk- en leefwijze aanhangen die door de bevolking breed wordt gedragen, hebben we daar niets te zoeken. 
Onze democratische (maar niet heus) waarden zijn voor eigen gebruik, en hoeven niet uitgevent te worden. En als die bevolking 
daar anders wil, dan moet ze dat van binnenuit zien te realiseren. Als dat onmogelijk blijkt door onderdrukking kan ze een 
beroep doen op andere mogendheden. Dan heb je het dus over agressors en bevrijders. Mij is niet duidelijk of die bevolking wel 
van die taliban bevrijd wenst te worden, zo dat al mogelijk zou zijn van buitenaf. We hebben onszelf in Nederland ook aardig 
van de bible belt weten te bevrijden -al zijn ze nog in dit kabinet aanwezig, en staat de koran belt in de startblokken-, dus waarom 
kunnen de Afghanen dat zelf niet. Het lijkt me meer een rijpingsproces, en dat heeft tijd nodig, ze hebben nog enkele honderden 
jaren te overbruggen. Het is geen bevriende natie die we hoeven te verdedigen, en die democratische zieltjeswinnerij hoeft voor 
mij ook niet, als ze daar zo graag de sharia aanhangen. Wat we beter kunnen doen is de mensen opvangen die een dergelijk 
bewind / cultuur / religie zijn ontgroeid en derhalve moeten vluchten. Liever niet in het propvolle Nederland, maar in daartoe 
geschikte gebieden elders ter wereld, waar ze vrij kunnen zijn en zich verder ontwikkelen, met onze hulp, maar naar eigen 
inzicht.

Is de avondklok voor probleemkinderen ongewenste overheidsbemoeienis?

Wil Nederland Europa nog wel?

Heeft burgemeester Wolfsen misbruik gemaakt van zijn macht door de 
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uitgever te vragen huis-aan-huisblad Ons Utrecht te vernietigen?

Sommige mensen komen niet mee in de maatschappij. Wat nu?

Moeten ouders hun kinderen meer vrij laten?

VVD wil dat ambtenaren schone auto’s gaan rijden. Goed plan?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 21 april 2009, 20:59 uur
Tja, een paar duizend ambtenaren in ’schone’ auto’s, dat schiet echt op bij een wereldbevolking van bijna zeven miljard 
vervuilers. Hoe schoon zijn die auto’s trouwens, en dan doel ik op bijvoorbeeld productie en sloop (ik laat de gezondheidszorg 
maar buiten beschouwing). Zolang bevolkingskrimp taboe nr. 1 is zijn en blijven we veroordeeld tot pappen en nathouden. Meer 
mensen en meer groen gaat nu eenmaal niet samen, want staat synoniem voor meer vervuiling. Rutte bedoelt het naar ik 
aannneem goed, net als al die andere simpele zielen van links tot rechts, met enkel het oog gericht op partij- dan wel eigenbelang. 
Triest om te zien dat op dit soort voorstellen nog serieus wordt ingegaan.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 28 april 2009, 17:03 uur
Kwestie van oorzaak en gevolg. Doelstelling kabinet: het bouwen van jaarlijks 80.000 tot 100.000 nieuwe woningen. Aan die 
woningen zijn dus minimaal 80 – 100.000 auto’s verbonden, oftewel de jaarlijkse aanwas. Dat handjevol ambtenaren vormt de 
druppel op een gloeiende plaat, leuk om de kinderen mee zoet te houden. Hoe zwakbegaafd moet je eigenlijk zijn om in al die 
symptoombestrijding te geloven? Goddank is daar nu de varkenspest, en waar we ons bij de atoombom onder tafel veilig 
waanden, zijn er nu de mondkapjes pffffffffffffff.

Moet de Kamer instemmen met aankoop JSF-testtoestellen?

Is de JSF u een kabinetscrisis waard?

Hypotheken die hoger zijn de marktwaarde verbieden?

Versterkt onze aanwezigheid in Afghanistan de instabiliteit van Pakistan?
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Vreest u de varkensgriep?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 1 mei 2009, 17:56 uur
In Nederland sterven jaarlijks 21.000 mensen aan milieuvervuiling, jaarlijks (!) komen er ca. 69.000 kankergevallen bij. Hoe 
bedoel u, pandemie??? Een giepvirus waar nog niemand in dit land aan is overleden, terwijl de media dagelijks bol staan van 
doden door kanker. Het wordt toch echt tijd dat we de accenten eens leggen waar ze thuishoren…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 14 mei 2009, 15:44 uur
43-J. Gaertner—Ik vind dat u nogal wat risico neemt, bij het openen van kranen… Zelf gebruik ik daartoe een hydraulische 
poliepgrijper, die op zijn beurt weer een waterpomptang tussen de kaken heeft, ter besturing van een combinatietang die eerst in 
gekookt water is ontsmet. Aldus wordt de kraan geopend, maar heb ik wel een afhaalchinees in dienst om het water voor te 
proeven, je kan niet voorzichtig genoeg zijn…

Moet het CDA Wilders uitsluiten als mogelijke coalitiepartner?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 april 2009, 21:26 uur
Goh, dat is de eerste keer dat het CDA al zo vroeg met coalitievorming bezig is, waar de kiezers in dezen normaliter -naast 
koppen en holle frases- niets te kiezen hebben. Echter, alleen al getalsmatig lijkt me de vraag gepaster of Wilders het CDA in 
voorkomend geval moet uitsluiten, in plaats van omgekeerd. Misschien moet onder het stemvee maar eens een referendum 
gehouden worden, of we dat CDA na al die jaren nog steeds in de regering willen. En daar dan tevens alle mogelijke coalities ter 
keuze aan verbinden, dan zijn we weer een stapje verder richting democratie. En laten we vooral niet vergeten te stemmen op 
basis van de CDA-praktijk, dus indachtig de gang van zaken bij de HSL, JSF, Irak, Afghanistan, uitverkoop publieke belangen, 
inperking vrijheden, Europese Grondwet, versoepeling ontslagrecht, AOW-leeftijd, verdere afkalving onderwijs / sociale zaken 
en gezondheidszorg, negeren multiculturele drama, stuurloos regeren etc.etc. Moeten we die machtsgeile hoer CDA nog eens 
vier jaar gedogen? Mij lijkt dat ze hun tijd nu wel hebben gehad, en het zou van zelfrespect én respect voor zowel stemvee als 
democratie getuigen als ze met een breed gebaar plaatsmaakten voor andere visies, want veel polderlanders hebben het met die 
oude politiek inmiddels wel gehad. De partijbaronnen / regenten uit die sector hebben alles met hun eigen fossiele / verzuilde 
belangen, en niets met algemeen belang. Ons partijenstelsel is niet meer van deze tijd, maar dat dringt nog niet goed door. De 
crisis biedt kansen voor herziening en herschikking van besturen en belangen, en hoewel niet links, kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken dat met name de SP de beste kaarten in handen heeft. Misschien zit er wel een coalitie met Wilders, Groen Links en 
de PvdD in, zolang de taken maar goed gescheiden zijn, en alle maatregelen van belang getoetst worden aan het enige belang dat 
ons ter harte dient te gaan, namelijk dat van de Aarde. Alle goden ten spijt, dus ook die van het CDA.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 15 mei 2009, 17:51 uur
Het is buitengewoon jammer dat de SP geen coalitie met de PVV ziet zitten, want dat zou ons land van het huidige, verstikkende 
kabinet verlossen, waar een vervolg nu in lijn ligt, en waarbij in ieder geval de SP geen schijn van kans maakt. Ik neig naar beide 
partijen, dus zou een coalitie toejuichen. Mischien verlost het ons van dat verstarde verzuilde denken, en kan er eindelijk eens 
een frisse wind door het land waaien. Onmogelijk is het zeker niet, als van beide kanten de wil aanwezig is en 
verantwoordelijkheden op de juiste plek terechtkomen. Het zou de opmaat kunnen zijn naar een regering van algemeen belang, 
want al die ondemocratische partijbelangen zijn inmiddels wel achterhaald.

Hoe moet Willem-Alexander het koningschap vervullen?

‘Leiders verkopen beleid wel vaker als islamitisch’
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 17 mei 2009, 12:26 uur
21-Henk Stijlhoek—Mag ik u er even aan herinneren dat ook de eigen (islamitische) bevolking voor de Taliban op de vlucht 
slaat, of met de grootst mogelijke tegenzin knechting ondergaat…

Hoe vaak kan een land zijn onschuld verliezen?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 mei 2009, 22:18 uur
121-Gloria—Ik ben met achterstallig onderhoud bezig, want verkeerde in het paradijselijke Normandie. Geen kranten, geen t.v., 
geen pc, een verademing voor de geest. Sterkte en tot spoedig! Hartelijke groet, Willem

Moeten de commerciële belangen van de farmacie bij wet openbaar worden?

Is uw afkeer van Europa vooral gevoelsmatig?

Van Basten stapt op, wie heeft daar baat bij?

Heeft het zin als burgers elkaar in de publieke ruimte corrigeren?

‘Relatie tussen individu en samenleving is ernstig verstoord’
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 11 mei 2009, 18:34 uur
Ik vermoed dat de zin van leven -hoe onzinnig ook, want meer dan een gekunstelde, toegekende betekenis heeft ons leven resp. 
de invulling ervan niet- afneemt bij een toename van kennis, dus een afname van weten. Vermeende zekerheden worden 
stelselmatig onderuitgehaald, de twijfels over ons bestaan worden groter. We zijn als soort volstrekt overbodig, wat ook al niet 
bijdraagt aan zingeving. Religies en (politieke) idealen houden illusies met de moed der wanhoop in stand, maar blijken -eenmaal 
doorgeprikt-vooral op bezigheidstherapie te berusten. Met de feitelijke zinloosheid van ons leven moet je om kunnen gaan, zoals 
je ook bevrediging kan putten uit vijftig jaar augurken in potjes stoppen, of rondhangen in vergadercircuits, of een ellendig 
verleden van je afschrijven. Een samenleving heet meer te zijn dan een optelling van individuen, maar er is vrijwel geen 
samenleving meer te bekennen waar individuen zich achter wensen te scharen, dus kennelijk schort er iets aan het telraam. Mijns 
inziens zijn we tot elkaar veroordeeld, en in dat laatste woord zit de betekenis van leven, en van het individu.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 13 mei 2009, 20:05 uur
Ik vermoed dat we collectief aan het doordraaien zijn, vooral wat (be)oordelen betreft. De daad van een ontspoorde enkeling 
relateren aan de verhouding individu / samenleving slaat nergens op. Zoals de collectieve gekte ook heeft toegeslagen bij de 
Vogelgriep. Dat een pandemie te noemen geeft al aan dat we de weg volledig kwijt zijn. Een pandemie, dat zijn de tienduizenden 
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doden jaarlijks aan kanker, met symptoombestrijding als gevolg. Wanneer worden de oorzaken daarvan eens onderzocht? Die 
enkele griepdode valt onder peanuts, en we gaan vooral gebukt onder een pandemie aan peanuts.

Mag de 6+5-regel ingevoerd worden in het voetbal?

Had er tijdens de herdenking in Apeldoorn een kaarsje moeten branden voor 
Karst T.?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 11 mei 2009, 18:05 uur
Natuurlijk had daar een kaarsje voor Karst T. moeten staan, want het betreft hier geen criminele, maar een wanhoopsdaad, 
vermoedelijk in de categorie ’suicide’. Denk je de ouders van die Karst eens in, die zijn al evenzeer slachtoffer als de overige 
getroffenen, direct en indirect. Afhankelijk van de omstandigheden kan de metamorfose tot ongeleid projektiel razendsnel 
plaatsvinden, bij iedereen, onvoorzien, en met sterk uiteenlopende oorzaken, en gevolgen. We worden door een flinterdun laagje 
vernis bijeengehouden, maar de beer resp. psychopaat in ons kan ieder moment losbreken. Onder Tito was Joegoslavie een -
weliswaar afgedwongen, maar toch- eenheid, en bij het uiteenvallen ervan vond de grote slachting plaats, en sloegen voorheen 
vredelievende buren elkaar de hersens in. Iets soortgelijks kostte een miljoen Tutsi’s het leven, en ook religies hebben zeeen van 
bloed afgescheiden, nog steeds. Als we het etiket ‘psychopaat’ willen opplakken, dan hebben we daar al snel enkele miljarden 
exemplaren voor nodig, zoveel is duidelijk. Vrijwel zeker zijn we als soort en juist dankzij ons verstand zo gek als een deur, ook 
wel norm geheten. Regelmatig doorbreekt iemand die norm, voor een andere, nog niet geaccepteerde vorm van gekte. Ik ben 
ervan overtuigd: in ons allen schuilt een Karst, of een Hutu, of een Servier, of… De vraag is niet of die als zodanig naar buiten 
treedt, maar wanneer. En de verdere ontmenselijking van de soort helpt daar een handje bij.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 mei 2009, 21:12 uur
Goh, wat een veroordelingen van de dader en wat een begrip voor de slachtoffers, hier zelden vertoond. Was Karst T. een 
aantoonbare crimineel geweest (liefst Marokkaan of Turk), dan hadden we hem natuurlijk in de watten moeten leggen, of zijn 
daad op zijn minst moeten gedogen, want slachtoffer van huis uit, nietwaar. Maar mij is wel duidelijk geworden dat de 
gemiddelde NRC’er even selectief en primair reageert als de door hem verguisde Telgraaflezer, en daar doet een verhullende 
verpakking niets aan af.

Is uitsluiting een eerlijk middel om de PVV buiten de regering te houden?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 mei 2009, 16:35 uur
5-Sander van der Wal—Uw vergelijking met de gang van zaken na Fortuyn gaat niet op. Fortuyn werd vermoord, Wilders leeft, 
nog steeds en hopelijk voor hem lang. Na de moord op Fortuyn kreeg de LPF veel protestzetels, maar was daar nog niet rijp 
voor, het ging allemaal ook te snel om goed onderbouwd te kunnen zijn. Wilders is een door de wol geverfde politicus die zijn 
partij al veel langere tijd gestalte geeft, terwijl de mensen rondom hem alle kans en tijd krijgen zich te ontwikkelen. En last but 
not least lijkt Wilders me leep genoeg om de valkuilen van destijds te vermijden.
Maar eerlijk gezegd trekken mijn tenen wel krom bij de gedachte aan een cordon sanitaire, want dat tekent de dictatuur en 
machtsgeilheid waar het huidige kabinet voor staat.
Wilders is feitelijk niet meer dan de optelsom van waarin betreffende, zogenaamd politiek correcte partijen zijn tekortgeschoten. 
Kennelijk hebben de kiezers dat massaal door, en dat maakt angstig, dus ik zie dat cordon niet anders dan een noodgreep om nog 
te redden wat er te redden valt, om maar aan die machtsgeilheid te kunnen voldoen, want daar draait het om. Wie zit er immers 
nog op een Balkenende 5 t/m -tig te wachten? Kiezers trappen niet meer in loze kreten als ‘het karwei afmaken’, want geen 
sterveling weet wat dat ‘karwei’ behelst, terwijl een land nooit ‘áf’ is of kan zijn.
Als Wilders het goed aanpakt en juiste accenten weet te leggen zal hij steeds verder stijgen in de peilingen. En dat is precies wat 
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door de achterhaalde, versteende en verzuilde partijpolitiek wordt gevreesd, want gaat ten koste van hun eigen machtspositie. Het 
gaat in dit land tot heden helemaal niet om het lands-, algemeen- of kiezersbelang, maar slechts om partijbelang. Het is dan ook te 
idioot voor woorden dat een splinterpartij als de CU vanuit hun confessionele achtergrond maatregelen kan doordrukken die 
vrijwel niemand wenst, maar wel iedereen aangaan. De PvdA is hard op weg eveneens zo’n splinterpartij te worden, bij gebrek 
aan ideologische veren, dus goed voor iedereen en niemand. Het CDA is de kameleon bij uitstek, maar wel rechtser dan Wilders 
ooit zal kunnen zijn. Wie wil eigenlijk door zo’n bijeengeharkt handeltje geregeerd worden? Hebben wij daarvoor mogen 
kiezen? U en ik weten wel beter, we hebben tot heden namelijk helemaal niets te kiezen, omdat ze hun feitelijke programma’s tot 
na de verkiezingen verborgen houden. Waar ze wel duidelijk en eenstemmig in zijn is nu gebleken: angst voor machtsverlies.
Ik zag tot heden geen aanleiding om op Wilders te stemmen, want zijn voorkeur voor Israel woog voor mij zwaarder dan de rest 
van zijn programma. Door dat cordon sanitaire weet ik nu zeker wel op hem te gaan stemmen, en misschien betekent dat wel 
winst, wie zal het zeggen. In ieder geval lijkt alles me beter dan we tot nu toe op ons bord hebben gekregen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 mei 2009, 18:11 uur
Ben toch benieuwd hoe veel van voorgaande respondenten zouden reageren als die uitsluiting bijvoorbeeld de SP ten deel was 
gevallen… Ik gok op minder begrip en meer reacties  .

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 12 mei 2009, 21:45 uur
58-H. van Blitterswijk—Dankzij die door u geroemde concessies (ook te vertalen als het willen voorkomen van een 
kabinetscrisis danwel handhaving van status quo) krijgen we een JSF aangesmeerd, gaat de AOW-leeftijd naar 67, werden we 
op oneigenlijke gronden betrokken bij Irak en Afghanistan, werden onze vrijheden nog verder ingeperkt, kreeg de graaicultuur 
nog meer baan (tevens onze toekomst, geheel voorspelbaar), werden de publieke belangen uitverkocht, namen de kwaliteit van 
onderwijs en gezondheidszorg nog verder af, werd het land nog voller gestouwd met steen en asfalt, namen onveiligheid en 
criminaliteit toe, werd ons de Europese Grondwet opgedrongen, etc. etc. Stond dat allemaal als speerpunt in de 
verkiezingsprogramma’s van deze coalitie, destijds? En zo ja, hoeveel medelanders zouden daarvoor hebben gekozen, denkt u?
We hebben totaal niets te kiezen en worden eens per vier jaar belazerd waar we bij staan. ‘Democratie’ noemen ze zo’n 
wanvertoning.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 13 mei 2009, 18:19 uur
81-Rabiya Laros—Ik heb toch het gevoel dat u de zaken omdraait, en niet helemaal juist ben geinformeerd. Wilders is namelijk 
racist noch fascist en zaait al evenmin haat. Aan u om te bewijzen dat dat wel zo is. En dat veel te tolerante Nederland heeft er 
juist toe geleid dat figuren als Wilders zoveel stemmen trekken, dus u verwart hier oorzaak en gevolg. Als uw zoontje zich naar 
Nederlandse maatstaven gedraagt, en integreert zonder rotzooi te veroorzaken, krijgt hij hier alle kans en heeft hij noch u reden 
tot emigreren. In ander geval moet u de schuld niet bij Wilders leggen, maar bij uw zoon. Zelfreflectie dus.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 14 mei 2009, 21:49 uur
92-Emil Havas—Hoezo en anders? Is het zo moeilijk om je aan te passen aan een heersende mores, ook met behoud van eigen 
identiteit? Als ik ga emigreren naar welk land dan ook, dan roep ik hel en verdoemenis over me af als ik me te buiten ga aan 
afwijkend gedrag. Met name in islamitische landen, maar daarbuiten eveneens, terwijl West Europa en met name Nederland wel 
erg ruimhartig is geweest in het gedogen, iets dat zich nu wreekt, voorspelbaar. Voor de goede orde: onder afwijkend gedrag 
versta ik gedragingen die door een ruime meerderheid van de bevolking veroordeeld worden of als ongewenst worden 
beschouwd. U kan zelf wel bedenken wat daaronder valt, het is genoegzaam bekend. Dan kan ik natuurlijk willen en blijven (af)
dwingen en provoceren om mijn gedragingen er door te krijgen, maar moet ik wel rekening houden met de kous op de kop. Daar 
is ons land niet uniek in (hoewel, tot voor kort wel dus, maar inmiddels door grof misbruik wijzer geworden), dat betreft regels 
en gewoonten die per land verschillen (incluis tolerantiegrens), maar wel overal gelden. In een Turkse moskee verschijn ik niet 
kortgerokt, in China onderhandel ik niet op een wijze als in ons land gebruikelijk, in Italie vraag ik niet om stamppot van 
andijvie, in Duitsland respecteer ik titels, in Belgie schud ik de hand van vrouwen etc. etc. Kortom, ik verdiep me in de cultuur 
en handel er naar, want anders krijg ik geen poot aan de grond, met een grote kans uitgesloten te worden. Dat overkomt 
Nederlanders elders in de wereld overigens ook, als ze zich niet wensen aan te passen en de taal niet of nauwelijks spreken. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij jezelf, en bij niemand anders, laat ik dat even duidelijk stellen. En wat de PVV daarbij wil 
zal me een rotzorg zijn, al ver voor die partij bestond was ik deze mening toegedaan, en denk trouwens dat dat een ruime 
meerderheid van welk volk dan ook geldt. Die maatstaven verschillen weliswaar per land, beste mijnheer Havas, maar respect 
voor de eigenheid van enig land is universeel. Precies zoals dat op de kleinst mogelijke schaal het geval is. Als ik bij u op bezoek 
kom (of een kamer betrek), terwijl het u het om wat voor reden dan ook op prijs stelt dat iedereen in uw huis daar niet rookt en 
op sokken loopt, dan ga ik daar dus rookvrij op sokken lopen, om u niet voor het hoofd te stoten. Dat lijkt me een vorm van 
beschaving, en respect voor elkaar. U moet over het gestelde nog maar eens goed nadenken, alvorens te oordelen…

Willem Nijmegen zegt: 
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vrijdag 15 mei 2009, 12:50 uur
104-Emil Havas—Dan zijn we het in grote lijn toch eens! Leven en laten leven, maar dan wel met respect voor elkaars 
gewoonten, waarden en normen. Maar het gaat niet om de ongebreidelde lompheid en bemoeizucht van Nederlanders (ik ben het 
helemaal met u eens, want heb genoeg buitenland achter de kiezen om dat te onderschrijven, binnenland ook trouwens), maar om 
veel meer dan dat. En daar moet u nog maar eens goed over nadenken.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 mei 2009, 11:41 uur
107-109—Emil Havas—Nee, die uitsluiting en achterstelling vinden we niet normaal, althans niet normaler dan in andere landen 
gebruikelijk is, waar ook ter wereld. De Roma in Oost-Europa komen u vermoedelijk bekend voor, maar ook de homo’s daar 
staan onder druk. Vanmorgen gelezen: christelijke school in Emst schorst homoseksuele leraar. Door dat enge clubje van 
Rouvoet c.s. worden we mede geregeerd, in onze deocratie. Maar Nederland is in de loop der tijd ontkerkelijkt, en op wat CDA / 
CU-uitwassen na speelt die kerk geen rol meer van betekenis, en hoort dat m.i. evenmin te doen, laat staan in een regering. U 
begrijpt: ik zie (als atheist) niet graag moskeeen verschijnen, waar kerken verdwijnen, want dat hoofdstuk hadden we vrijwel 
afgesloten, en daarmee tevens het vrouwonderdrukkende karakter, monotheistische religies eigen. En natuurlijk is dat handjevol 
orthodoxe Joden in dit land dat vrouwen geen hand wenst te schudden al even verwijtbaar als hun moslim-equivalenten. 
Helemaal mee eens, maar daar gaat het dus niet om, want waar die Joden de kleinst mogelijke -en enkel naar binnen gerichte- 
minderheid vormen (met de grootste mogelijk zelfredzaamheid, en daar kunnen veel moslims weer een voorbeeld aan nemen), 
zijn we hier in relatief korte tijd geconfronteerd met een ons vreemde cultuur / religie, die steeds dominanter aanwezig is. Is het 
zo vreemd dat daar weerstand tegen bestaat? Noem me eén islamitisch land waar christenen zo snel en veelomvattend een voet 
aan de grond zouden krijgen, maar u en ik weten wel beter. Omdat daar nooit stuur aan gegeven is, is het hier uit te hand 
gelopen, met vele excessen als gevolg. Dat kunt u volgens goed Links gebruik wel ontkennen, negeren of bagatelliseren, maar 
de cijfers wijzen anders uit, met een buitensporige werkeloosheid, schooluitval, criminaliteit en gebrekkige integratie, in 
tegenstelling tot andere groepen allochtonen. Dat was al heel lang bekend, maar werd door diverse kabinetten onder het tapijt 
geveegd. Wilders haalde het weer boven tafel, maar meer dan een boodschapper is hij niet. Toch wordt die boodschap door zeer 
velen onderkend en gedeeld, en dat zijn echt niet allemaal gefrustreerde onderbuikers. Iets anders: Wilders noemde Vogelaar 
destijds knettergek, en kreeg alle softies over zich heen. Toch heeft Vogelaar het veld moeten ruimen, en inmiddels is gebleken 
dat ook haar prachtwijken geldvretende lege hulzen zijn. Onderbuik? Als u goed oplet kunt u signaleren dat verreweg de meeste 
van die gevoelens op een realiteit zijn gebaseerd. Dat blijkt ook regelmatig, als ze in later stadium met een wetenschappelijk 
sausje er overheen wel worden geslikt. Misschien moet u zich eerst maar eens goed in het programma van Wilders verdiepen, en 
eveneens in wat hij zo links en rechts te berde brengt. Kom dan met concrete aantijgingen, want daar zie je vrijwel niemand mee 
verschijnen, in papegaaienland.
Tenslotte: ik accepteer van niemand schadelijk gedrag, dus van geen enkele religie, maar het valt me wel op dat van de vele 
groepen allochtonen hier juist de islam er met dat schadelijke gedrag uitspringt, en dat zou ook u aan het denken moeten zetten.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 mei 2009, 15:14 uur
112-Rene Gerritsma—Hoe komt u erbij dat we hier in een democratie leven? Verstaat u dat onder eens per vier jaar koppen 
kiezen, zonder te weten wat ze -anders dan wat algemene kretologie voor de buhne- voorstaan of met wie ze een coalitie sluiten? 
Kom op, ook u weet (hopelijk) wel beter. Ook voor een beweging wordt al dan niet gekozen, en gelet op de ontwikkelingen bij 
de PVV hebben veel kiezers daar geen enkele moeite mee. Die wijzen dus kennelijk de huidige schijndemocratie daar en passent 
mee af, en alleen al dat laatste lijkt me een juiste beslissing.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 18 mei 2009, 15:55 uur
120-Emil Havas—’Ons’ regionale linkse sufferdje ‘De Gelderlander’ (ooit druk met het demoniseren van Fortuyn, 
tegenwoordig een dagtaak aan de afbraak van Wilders), meldde vanochtend met vette kop een ‘artikel’ over het eerste nationale 
islam-congres, met als aanhef dat ‘moslims het tegenwoordig niet gemakkelijk hebben’. Hun (ik doel dus op de vele uitwassen!) 
slachtoffers weliswaar nog minder, maar daar werd met geen woord over gerept, zoals gebruikelijk. Ene sheik Abu Ameenah 
Bilal Philips (what’s in a name) vond het tijd wat kritiek te weerleggen. Dat stemde mij hoopvol, ik verwachtte doeltreffende 
maatregelen van die sheik teneinde de torenhoge criminaliteit en schooluitval alsmede het gebrekkige aanpassingsvermogen in 
die kringen te verminderen, naast een accent op zelfreflectie en -kritiek, want ook dat is daar een uiterst schaars goed. Helaas, 
sheik beperkte zich tot het tonen van een non met witte kap, en verbaasde zich erover dat daar nooit moeilijk over werd gedaan, 
in tegenstelling tot zijn gehoofddoekte moslima’s. Sheik bespeurde op die basis een ‘dubbele standaard’ en dat was het dan. Oh 
ja, sheik (door zichzelf omschreven als islamitisch geleerde) vermeldde ook nog dat het afhakken van handen en hoofden stond 
voor ‘een veilige samenleving met weinig criminaliteit’. Dat laatste hoor ik Wilders nog niet denken laat staan zeggen, dus 
kennelijk staat die toch iets hoger op de beschavingsladder dan genoemde sheik. Los daarvan: voor het oplossen van de 
criminaliteit kunnen we dus beter sheik Philips (verlichte geest!) op Justitie hebben zitten, hoewel juweliers, keel-, neus-, oor- en 
tandartsen alsmede hoedenwinkels het daar wel weer niet mee eens zullen zijn. Balkenende en Donner mischien ook niet, maar 
dat weet je nooit zeker. Ook vermeldde sheik nog dat ‘een zesjarig kind niet over de islam zal zeggen wat meneer Wilders erover 
zegt’. Lijkt me heel verstandig van dat kind, want wie in die kringen zijn hoofd wil behouden moet vooral zijn kop houden. 
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Maar wat me eigenlijk intrigeerde was zijn opmerking over de non. Sheik vergat daar namelijk bij te vermelden dat het een hier 
inmiddels zeldzaam ras betreft, met een verhouding van ongeveer 1 : 1000 in vergelijking met de hoofddoekjes, en wat sheik 
betreft dus 1 : 100.000. Ook vergat sheik daarbij dat dit juist een gevolg was van de ontkerkelijking, dus van een keuze een volk 
aangaande. Ook wist sheik kennelijk niet dat nonnen destijds geheel op eigen overtuiging intraden, en niet bij de geboorte 
werden opgedoekt. En last but not least vergat sheik dat dezelfde nonnen het celibaat omarmden, in afzonderlijke 
kloostergemeenschappen, en dat zie ik al zijn hoofddoekjes nog niet doen, want dan sterft ook de islam uit. Kortom: sheik 
erkende de scheiding van kerk en staat hier niet, want daar kwam het op neer. De Gelderlander nam alles klakkeloos over, 
uiteraard voorzien van wat ondergordelse steken richting Wilders, want manipuleren kent vele gezichten.
Beste Emil Havas, ook al grossiert u in hypotheses, ik heb toch liever dat u zich daarbij beperkt tot wat haalbaar en wenselijk is, 
en daar reken ik Pol Pot bepaald niet bij. Ontkerkelijking is een reactie op wat moest, atheisme is een keuze voor wat mag. Een 
keuze die vaak op latere leeftijd en weloverwogen plaatsvindt, kom daar eens om bij religies. Daarnaast is atheisme juist ontdaan 
van het Grote Gelijk waar religies hun bestaansrecht aan ontlenen en op baseren, en het is juist dat Gelijk dat we moeten vrezen. 
Zo blijkt ook dagelijks, alom ter wereld.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 18 mei 2009, 17:28 uur
117-Rene Gerritsma—Mogelijk heb ik u op het verkeerde been gezet, maar de PVV is niet ‘mijn’ partij, zoals geen enkele partij 
dat overigens is. Sterker nog: ik voel de grootst mogelijke afkeer van al die huidige belangenpartijen (met een zwak voor de 
PvdD), waar ik enkel en alleen hecht aan een algemeen belang, gerelateerd aan het belang van de Aarde en alle andere vormen 
van leven. Wel ondersteun ik op een aantal punten de PVV, ook al moet ik daarbij een enkele concessie doen aan eigen 
overtuigingen. Ik zie de PVV (wat mij betreft liefst samen met de SP, en vertel me niet dat zoiets onmogelijk is, want ondanks 
de verschillen zijn er ook tal van overeenkomsten, iets waar coalities doorgaans op worden gebaseerd) als een alternatief. 
Enerzijds om die regentenkliek van nu buiten de deur te houden, anderzijds als opmaat voor een breed gedragen, landelijke 
beweging, op weg naar een republiek. Ik ga hier nu niet verder op in, mijn lappen tekst zijn al lang genoeg, het komt nog wel een 
keer ter sprake. U citeert in dezen weliswaar Joke Aarts, maar wat anderen ervan denken vind ik minder relevant, ik loop een 
eigen koers.
Ik onttrek me niet aan globalisering, want zou het liefste een wereldregering zien, maar voor ieder land wel met behoud van 
eigen identiteit. Daarbij realiseer ik me maar al te goed dat zoiets nagenoeg onmogelijk is, want gedwarsboomd door religieuze 
en politieke overtuigingen die niet of nauwelijks ruimte laten voor nuances of concessies. Als iedereen (het belang van) de Aarde 
met alle daarop levende soorten centraal zou stellen, en we verlost zouden zijn van alle goden, helden en idealen, dan zou er m.i. 
een prima basis ontstaan voor harmonie tussen soorten, en met name die met de Aarde, waar we voor honderd procent van 
afhankelijk zijn. Een utopie, ik weet het, maar liever een utopie dan een exploitatie die ons zichtbaar en aantoonbaar naar de 
Filistijnen helpt. En heel soms, meneer Gerritsma, bekruipt me het gevoel dat de islam met zijn rem op ontwikkelingen 
aanzienlijk beter voor de Aarde (en daarom ook mensheid) is dan het ongebreidelde consumentisme met al zijn onmenselijke 
ontwikkelingen waar wij ons aan overgeven, dus ik laat wel degelijk ruimte voor nuances. Waar ik echter geen ruimte voor laat 
is het onderscheid in behandeling tussen man en vrouw, tussen geaardheden, alsmede het gebruik van diverse ge- en verboden 
die religies als de islam (en ook het christendom, ja) nu eenmaal met zich meedragen.
Of de PVV onwenselijk is (voor wie en waarom?) zal achteraf moeten blijken, maar tot die tijd ik geef ik ze het voordeel van de 
twijfel, al is het maar om recht te kunnen trekken wat kromgetrokken is, en dat liegt er in dit ondermaatse landje niet om. En 
zoals ik u al eerder schreef: we hebben hier geen democratie, in Athene zouden ze zich kapotschamen voor waar dat hier in is 
ontaard. Dan toch maar liever de realiteit benoemen, met een ander soort dictatuur waarin de stem des volks (niet te verwarren 
met onderbuikgevoel) wel tot uitdrukking komt. Overigens is met die onderbuikgevoelens niets mis, voorzover gedeeld door 
miljoenen, en niet door enkelen zoals nu het geval is.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 19 mei 2009, 21:30 uur
131-Emil Havas—Dat was ooit, zoals Louis Frequin ook ooit hoofdredacteur was, maar tijden veranderen, en de kwaliteit van 
de media / redacties eveneens. In de tijd van Den Doolaard was de wereld nog klein, de kritiek gering en het gezag groot…
Wat die sheik betreft: het gaat me om de optelsom der delen. En die som neem ik wel degelijk serieus. Die som bestaat 
bijvoorbeeld uit recente waarschuwingen van de Duitse BVD omtrent verregaande islamisering in dat land, maar is met 
honderden voorbeelden aan te vullen. En echt, ik pleeg realist te zijn, en ben zeker geen angsthaas, maar de tijd van ‘gaat u maar 
rustig slapen’ lijkt me inmiddels wel voorbij.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 19 mei 2009, 22:29 uur
133-dhr. Flier—Helemaal mee eens, en ik zou daar nog iets aan toe willen voegen dat in de discussie over uitsluiting tot nu toe 
onbelicht is gebleven.
Waar ik me namelijk nogal over verbaas (eufemisme) is dat veel mensen hier het volstrekt normaal vinden dat de meest 
uiteenlopende culturen (incluis ideologieen, en in enkele gevallen zelfs lichtjaren van ons verwijderd) onder één dak met ‘ons’ en 
elkaar in harmonie zullen, kunnen en zelfs moeten verkeren en optrekken, terwijl politieke partijen uit eenzelfde cultuur (SP / 
D’66 / PvdA / Groen Links met PVV) dat plots niet zouden kunnen, en het zelfs als ongewenst wordt beschouwd. Beetje 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/05/12/is-uitsluiting-een-eerlijk-middel-om-de-pvv-buiten-de-regering-te-houden/#comment-63092
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/05/12/is-uitsluiting-een-eerlijk-middel-om-de-pvv-buiten-de-regering-te-houden/#comment-62934
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/05/12/is-uitsluiting-een-eerlijk-middel-om-de-pvv-buiten-de-regering-te-houden/#comment-62985


vreemd, nietwaar, waar ook het vele begrip en gedogen het nu ineens af laat weten. Daar zou ik wel eens een antwoord van de 
fractielijders op willen horen, want het discriminatoire gehalte ervan is nogal hoog.
Door Wilders uit te sluiten erkennen betreffende partijen op deze basis namelijk impliciet dat het voor hen volstrekt onmogelijk 
is in harmonie met andere culturen te verkeren, en bevestigen daarmee en passent het gelijk van Wilders, die zich overigens veel 
gematigder uitlaat. Alleen al op die basis zijn betreffende partijen verwijtbaar, aanzienlijk meer zelfs dan ze Wilders verwijten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 20 mei 2009, 17:49 uur
137-Emil Havas—-Ook collectieve paranoia -uw woorden, ik signaleer anders, namelijk een inmiddels massale, begrijpelijke 
reactie op wat vanuit de praktijk als ongewenst wordt beschouwd- kent een voedingsbodem. Ik ga daar (vooralsnog) niet 
inhoudelijk op in, de oorzaken veronderstel ik genoegzaam bekend en zijn ook hier al uitgebreid aan de orde gekomen. En nee, 
ik waan me geen slachtoffer van die veronderstelde paranoia, want signaleerde al ver voor de komst van Wilders (en Fortuyn) 
welke kant het hier op zou gaan, en vooral welke steken diverse regeringen in dezen lieten vallen. Je kan nu eenmaal niet 
ongestraft tot verregaande vermenging van rassen en culturen overgaan op zo’n relatief korte termijn, met dergelijke aantallen, 
voorzien van uiteenlopende en soms wellicht onoverbrugbare verschillen, en dat alles zonder breed draagvlak. Laat staan dat je 
een dominante religie van elders omarmt, waar een eigen cultuurgebonden religie het veld heeft moeten ruimen. Als je dan ook 
nog eens verzuimd de bijkomende excessen aan te pakken, dan bereid en plaveid je volautomatisch de wegen naar kanalen als 
Fortuyn en Wilders. Hetzelfde verschijnsel doet zich nu in andere vorm voor, met de kredietcrisis, maar ook met de uitverkoop 
van publieke belangen. Kiezers hebben daar een uitgesproken mening over (terecht, want het gaat immers ook over hun eigen 
belastinggeld), die door hun vertegenwoordigers doorgaans niet wordt gehoord, wat de kloof tussen burgers en politiek 
verklaart. En ook nu zie je ze in dezelfde fouten vervallen. Het grote graaien wordt niet of nauwelijks bestraft, en na de 
sorryriedel gaat het onverminderd door, dankzij herenakkoorden zonder ‘heren’ en bij gebrek aan regels en sancties. Ook de 
uitverkoop van publieke belangen wordt geen halt toegeroepen, want het kortetermijngeld lonkt, terwijl langetermijnvisie 
ontbreekt. De onvrede daarover stapelt zich op, en de partij(en) die daarmee aan de slag gaan halen de slagen binnen, dus SP en 
PVV. U noemt die onvrede ‘collectieve paranoia’, maar ik weet wel beter.
Wel ben ik het met uw 2e alinea eens, zie daarvoor ook mijn posting bij ‘Obama / Israel’, hoewel deze in eerste instantie is 
verwijderd, maar inmiddels weer herplaatst, hoop ik. Actie-reactie / oorzaak-gevolg, ze kunnen niet zonder elkaar en de grenzen 
ervan zijn niet of nauwelijks vast te stellen. Grenzen die al evenmin rationeel te bepalen zijn, of je moet de eerste mens op Aarde 
nemen, en dan nog. Daar kan je weliswaar een schier eindeloze reeks inzichten vanuit de hele wereld op loslaten, maar wat 
beklijft is het hier (directe ervaringswereld) en nu. Maar u vergist zich, want er was in beginsel helemaal geen hetze tegen de 
islam, en er was al evenmin een allochtonenprobleem. Als de diverse kabinetten de rotte appels er gelijk hadden uitgesneden 
hadden wij deze discussie helemaal niet hoeven te voeren. Maar zoals dat met rotte appels gaat (laten we het gelijk maar 
benoemen: een groeiende groep Marokkanen / Turken (afnemend) / Antillianen), ze tasten uiteindelijk de hele mand aan. Vreemd 
genoeg zijn het juist mensen uit die culturen zelf die daar al veel langer voor hebben gewaarschuwd, maar ook dat werd hier niet 
gehoord, met een dikke beschuldigende vinger naar Links, want idolaat van begrip en gedogen, dus pappen en nathouden. U 
mag van mij waarde hechten aan de woorden van meneer Brzezinski, maar meer dan een overtuiging behelzen die niet. En eerlijk 
gezegd overtuigt de dagelijkse praktijk me meer dan een bibliotheek aan woorden kan bevatten.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 20 mei 2009, 21:49 uur
142-Rene Gerritsma—-Het is inderdaad de kiezer die stemt, maar waarop? Niet op een coalitie, want die wordt hem onthouden. 
En al evenmin op een visie, want de gevestigde orde veralgemeniseert haar programma’s dusdanig dat alleen nog de grote lijn 
van zoiets als richting getuigt, maar niet van de hordes die ze wensen te nemen om die richting gestalte te geven. En dat is dan 
ook precies de reden dat het aantal zwevende kiezers toeneemt, terwijl het switchen van partij zelfs ongekende vormen aanneemt. 
Dat laatste met name omdat kiezers zich niet meer in een ‘eigen’ partij herkennen. Daar profiteren partijen als SP en PVV weer 
van, want je weet wat je krijgt, en als kiezers ergens naar snakken is het wel duidelijkheid. Al eerder heb ik een (incompleet) 
lijstje geplaatst van wapenfeiten van dit kabinet, dus indachtig de gang van zaken bij de HSL, JSF, Irak, Afghanistan, uitverkoop 
publieke belangen, inperking vrijheden, aansmeren Europese Grondwet, versoepeling ontslagrecht, verhoging AOW-leeftijd, 
verdere afkalving onderwijs / sociale zaken en gezondheidszorg, negeren multiculturele drama, stuurloos regeren etc.etc. Ik ben 
razend benieuwd of betreffende kiezers op basis van deze feiten die partijen ook zouden hebben gekozen als ze dat allemaal 
vooraf hadden geweten. In ieder geval de PvdA niet meer, zoveel is duidelijk, maar ook het CDA zal dat tot in zijn zetels voelen, 
god zij geprezen. Hoe dan ook heeft dergelijke politiek voor mij (en kennelijk vele anderen) afgedaan. Dat de huidige 
regentenkliek een bloedhekel heeft aan referenda hoeft dus niet te verbazen, want tast hun macht aan, en met die macht hun 
toekomst buiten de politiek. Of de PVV een aanwinst of verarming is zal moeten blijken, maar in ieder geval weet iedereen waar 
ze voor staan, en dat is van een democratischer gehalte dan wat het verzuilde establishment gewend is voor te spiegelen. Zoals 
gezegd geef ik ze het voordeel van de twijfel, en hoop daarbij stilzwijgend op een coalitie met de SP, als overgangsfase. 
Uiteindelijk hoop ik dat we hier ooit een regering krijgen waarbinnen religies noch partijpolitieke idealen noch deelbelangen de 
dienst uitmaken, maar beslissingen enkel worden afgemeten aan een algemeen belang, namelijk de Aarde met alle daarop levende 
soorten.
Ik ben zestig, en dus kind van de jaren zestig. Ik ken de vrijheden waarvoor we hebben gestreden, en het verstikkende cocon dat 
we daarmee hebben afgelegd. Daarom signaleer (en verwerp) ik nu des te meer de inkapseling van al die vrijheden, niet in de 
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laatste plaats dankzij het christendom waar we met veel pijn en moeite afscheid van hebben genomen, met name katholiek 
polderland. Ik signaleer ook de ruimte die de resten van dat christendom aan de islam geeft, vermoedelijk eveneens uit 
eigenbelang. Het is dan ook een illusie te denken dat Kerk en Staat hier gescheiden zijn, waar ‘onze’ roergangers uit CDA en 
CU juist door hun religieuze overtuigingen worden geleid, zoals Rouvoet recent nog bewees. Daar moeten we m.i. zo snel 
mogelijk vanaf, laat staan dat een uitheemse religie daar ook nog eens deel van zou moeten uitmaken. Overigens misgun ik 
niemand zijn sprookjesboeken, maar het verschil tussen God en Grimm is dat de laatste gemakkelijk en zonder consequenties 
terzijde kan worden gelegd, waar de eerste bedoeld is om de hele wereld van te overtuigen, liefst te vuur en te zwaard.
Of LPF, TON en PVV (SP?) geen ruimte laten voor het individu durf ik ten zeerste te betwijfelen, die eer lijkt me juist aan 
christendom en islam voorbehouden. Waar ze inderdaad geen of weinig ruimte voor laten zijn de inmiddels talloze cultuur- en 
religiegerelateerde excessen, maar die visie wordt wel gedeeld door een ruime meerderheid van de bevolking, dus valt niet te 
veronachtzamen, en al helemaal niet in wat wij ‘democratie’ plegen te noemen. Voor mijn visie op dat ‘cordon sanitaire’ verwijs 
ik u graag door naar posting 135.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 21 mei 2009, 12:15 uur
146-Emil Havas—Dat ziet u dan toch echt verkeerd. De bagatelliserende term ’straatschoffies’ verdoezelt een praktijk die er niet 
om liegt, en daarvoor moet u maar eens te rade gaan in de (doorgaans) volkswijken die een dergelijke terreur mogen ondergaan, 
met zelfs gedwongen verhuizingen als gevolg. Hun (bijkomende) criminaliteit geen politieke factor van betekenis? Enig idee 
hoeveel honderden miljoenen belastinggeld dit jaarlijks kost, dankzij een oververtegenwoordiging van betreffende groepen in 
criminele sferen? Een vriendje van me studeerde dertig jaar geleden psychologie, en liep stage bij slachtofferhulp. Toen al was de 
rol van met name Marokkanen en Turken bekend, maar dat mocht niet naar buiten worden gebracht, want polariserend, 
stigmatiserend blabla. In al die tijd is er niets veranderd, en is het alleen maar erger geworden, dankzij die ‘aanpak’, maar beter 
‘het verzuim ervan’. Een ander vriendje van me zit bij de recherche, en kan aardig over het heden verhalen. Als u dat verneemt 
rijzen u de haren ten berge, maar het wordt naar buiten toe nog steeds met de mantel der liefde afgedekt. Er is in Nederland met 
name in de grote steden een gettovorming aan het ontstaan, dankzij (sub)culturen die zich helemaal niet aan willen (accent) 
passen. Een explosief mengsel van fatalisme (wil van Allah), fundamentalisme, fanatisme en extremisme wordt daar in alle 
onrust gebrouwd, en daar kan niet genoeg voor gewaarschuwd worden. Ik ben beslist niet xenofoob, maar wens mijn ogen 
daarbij niet voor de realiteit te sluiten, en zoals gezegd liegt die er niet om. Marokkanen die hier vanuit Calcutta vakantie houden 
kijken zich de ogen uit, want wat ze hier zien treffen ze daar vooral in het achtergebleven Rifgebergte aan, opgedoekt en wel. De 
wereldpolitiek, beste meneer Havas, is daarbij niet interessant, want zal de slachtoffers van die getto’s en criminaliteit een rotzorg 
zijn. We dienen het hier op orde te hebben, en kennelijk is Wilders een van de weinigen in de politiek die dat goed heeft 
begrepen. Dat noem ik niet ‘dom’, maar alert en betrokken.
Wat Brzezinski betreft: hoeveel andere, eveneens gezaghebbende meningen wilt u horen om zijn ‘gelijk’ te weerleggen? Ik hou 
me liever bij de praktijk van het nu, een betere indicator is er niet. En verder sluit ik me aan bij posting 147.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 21 mei 2009, 12:48 uur
146-Emil Havas—Ik wil er overigens nog wel iets aan toevoegen. Wat ik namelijk bij de meeste Wildershaters bespeur is een 
flagrant gebrek aan empathie, waar ze (geprogrammeerd?) een schier oneindig begrip aan de dag leggen voor wat door een 
meerderheid als ongewenst wordt beoordeeld, terwijl het gegeven dat iemand permanent voor zijn mening beveiligd dient te 
worden (in het vrije Nederland, jawel) als fait accompli wordt beschouwd. Ook Hishi Ali, evenmin de domste, kan daar over 
meepraten. Dat vinden ‘we’ hier dus normaal, kennelijk. Maar het is nog niet genoeg voor de diepst gezonken rechterlijke 
adepten van links, want naast levensbedreigend dient die mening ook nog eens strafrechtelijk vervolgd te worden, waarmee de 
vrijheid van meningsuiting definitief monddood dreigt te worden gemaakt. Dat vind ik zelfs aanzienlijk verontrustender dan die 
mening zelf, beste meneer Havas, want dat treft ons vroeg of laat allemaal. Ik heb me dan ook voorgenomen dat ik -zolang 
Wilders met de dood wordt bedreigd- op hem ga stemmen. Daarmee stem ik dus tegen de oorzaak daarvan, een doelbewuste 
keuze in een land dat nog steeds vrij heet te zijn, in naam.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 21 mei 2009, 13:14 uur

148—Foutje, Calcutta moet natuurlijk Casablanca zijn, maar Rabat mag ook  .

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 21 mei 2009, 21:11 uur
145-Rene Gerritsma—CDA en CU staan voor christelijke partijen die denken, handelen en regeren vanuit christelijke 
beginselen, anders hadden ze hun partijen ook wel Da en U genoemd. Hun dogma’s en doctrines zijn (in)direct verweven in 
overwegingen en besluitvorming die ons allen aangaan. Ik citeer Rouvoet zelf: ‘Ik beschouw christelijke politiek niet als een 
gewone baan. Het is bij mij gekoppeld aan roepingsbesef. Ik heb het gevoel dat dit mijn plaats is in Gods koninkrijk.’ En u durft 
desondanks met droge ogen te beweren dat Kerk en Staat gescheiden zijn?
Helaas, ook de rest van uw betoog kan mij absoluut niet overtuigen, terwijl we enkel nog in herhaling vervallen. Laten we het er 
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maar op houden dat onze standpunten sterk uiteenlopen, en daar veranderen nog meer lappen tekst voorspelbaar niets aan.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 mei 2009, 11:04 uur
157-Rene Gerritsma—Rouvoet vertegenwoordigt christenfundamentalisten, en verdoezelt dat evenmin, zo bleek recent nog. 
Slechte embryo’s weggooien mag, want dat is in het regeerakkoord zo afgesproken, en de ChristenUnie wilde per se 
mééregeren, dus die concessie moest zij wel doen. Maar slechte embryo’s met het kankergen weggooien mocht plots niet, want 
daarover waren namelijk geen afspraken gemaakt. Aldus haalden de christenpolitici over de rug van mensen met een 
afschuwelijke ziekte in de familie hun gelijk. Rouvoet dwong dus betreffende slachtoffers religieus te denken en te handelen, een 
andere conclusie valt niet te trekken. Kerk en staat gescheiden? Hoe naief ben u eigenlijk, als een onbeduidend splinterpartijtje 
als de CU zoiets al voor elkaar krijgt. Als u de sluizen openzet voor een islampartij staat ons nog veel meer religieus ‘geweld’ in 
dezen te wachten, geheel voorspelbaar.
Maar ik sluit dit af, want kan me geheel vinden in de postings 160 en 161. Wilders mag dan wel zijn haren spoelen, ik zie dat 
nog altijd liever dan de hersenspoeling waar dit forum regelmatig blijk van geeft.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 mei 2009, 11:33 uur
159-Brian Patrickx—Owww en daarom moet Wilders natuurlijk permanent beveiligd worden… U heeft helemaal gelijk, we zijn 
verkeerd voorgelicht! Van Gogh pleegde zelfmoord, de hoofddoekjes zijn vrouwvriendelijk want geen haarverlies, de terreur in 
wijken blijkt juist een gewenste, sociale aanpak te zijn, de hoge criminaliteit is te wijten aan een onjuiste registratie, deal even 
hoge schooluitval ligt aan leraren die het Marokkaans niet beheersen, en er is geen moskee meer te bekennen terwijl de kerken 
volstromen. Oh ja, de paar miljoen Nederlanders die daar anders over denken horen achter slot en grendel te zitten, want 
zwakbegaafd. Ik ben ervan overtuigd met u komt het wel goed…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 mei 2009, 14:59 uur
164-Rene Gerritsma—In uw ‘democratie’ mag dus de kleinst mogelijke (niet gekozen, want ook over coalitievorming hebben 
kiezers niets te vertellen) minderheid op grond van haar religieuze overtuiging een beslissing forceren die een heel land aangaat. 
Dat noemen ze in weldenkende kringen niet ‘democratie’, meneer Gerritsma, maar een aan theocratie gerelateerde dictatuur van 
de minderheid. In een zichzelf respecterende democratie was daarover namelijk een referendum gehouden, omdat het een hele 
bevolking aangaat, en niet een groepje relifundi’s. Als die daar zelf voor kiezen is dat hun zaak, en daar dient het bij te blijven. 
Dat onderscheid had Rouvoet dienen te maken, want niet geobjectiveerd in algemeen belang. In die kringen is incest niet 
ongebruikelijk, dus ik ben benieuwd of u dit soort ‘democratie’ ook aanhangt als Rouvoet dat gereguleerd wenst te zien.
Ook uw verdere betoog is ronduit kletskoek, hopelijk heeft u dat zelf (eens) door. Een beweging als van Wilders dankt juist zijn 
ontstaan en groei aan deze schijndemocratie, en aan een nog steeds groeiende groep kiezers die eindelijk doorheeft dat ze 
daarmee ronduit belazerd wordt. Die tijd is voorbij, meneer Gerritsma, en dat hebben Wilders plus aanhang goed begrepen, nu u 
nog…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 22 mei 2009, 21:36 uur
168—Rene Gerritsma—In de democratie van oorsprong (Athene) werden gewone burgers als politiek mondig beschouwd, 
waren beroepspolitici niet nodig, en werd de wil van het volk in een volksvergadering tot uiting gebracht. Iedere burger had 
gelijk recht van spreken, en dat werd als hoeksteen van de democratie beschouwd. Dat is dus een wezenlijk verschil met waar 
die democratie bij ons in is ontaard, waar de beslissingen in handen zijn van een select groepje machtswellustelingen 
(zelfverklaard, ze blijven immers het liefst zo lang mogelijk aan de macht) die voor eigen deelbelangen gaan, en de kiezer mag 
hun koppen kiezen. Dat heeft dus niets met ‘democratie’ te maken, en het establishment neigt daar ondanks de virtuele 
mogelijkheden nog steeds niet toe. Het ‘waarom’ daarvan mag u zelf bedenken, maar je zou toch zeggen dat een directe 
democratie inmiddels binnen handbereik ligt. Op de keper beschouwd maakt het dan ook niet uit of ‘onze’ democratie geleid 
wordt door één persoon, of door enkelen die hetzelfde voorstaan. De rest van de Kamer staat namelijk buitenspel, zo regelmatig 
is gebleken, en het volk eveneens. Wat we hier zien is een onsamenhangende mengeling van oligarchie, theocratie en monarchie, 
maar met democratie heeft dat niets van doen. Graag wijs ik u op mijn posting 64, waarin een aantal genomen maatregelen staan 
die zonder breed draagvlak zijn genomen, en binnen een echte democratie vrijwel zeker zouden zijn afgeschoten. Ik hoop dus op 
zoveel mogelijk stemmen voor Wilders, al is het maar om van deze schijndemocratie verlost te worden. Weliswaar als 
overgangsfase, maar daarnaast kan het geen kwaad als iemand eens drastisch de bezem door onze augiasstal haalt, waar toch 
eens per vier jaar wordt afgerekend. Hopelijk wordt nu afgerekend met wat achterhaald en onwenselijk kan worden beschouwd. 
De angst van de versteende partijen is inmiddels levensgroot, en daarbij leggen ze dus een angst voor vermoedelijk enkele 
miljoenen kiezers aan de dag. Dezelfde kiezers waar ze zich nooit iets van hebben aangetrokken, dus ook hierin vervult Wilders 
een nuttige functie. Er is dus geen enkele reden Wilders uit te sluiten, en in mijn posting 135 kunt u vernemen waar het cordon 
de fout mee ingaat. En nu beschouw ik dit hoofdstuk toch echt als gesloten. Helaas sporen onze meningen niet, en al evenmin 
zijn er noemenswaardige raakvlakken te bekennen, dus resteert gedogen, het is niet anders.
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Willem Nijmegen zegt: 
maandag 25 mei 2009, 18:25 uur
174—Onvoorstelbaar, zoveel nonsens als u uitkraamt… Het heeft werkelijk geen zin daar nog eens inhoudelijk op in te gaan, 
want alle antwoorden kunt u in eerder postings aantreffen, wat resteert is herhaling op herhaling. Wat is me wel afvraag is de 
hardnekkigheid waarmee u -alsmede enkele anderen- vasthoudt aan wat beargumenteerd niet (meer) kan en mag, maar wat 
binnen uw visie dankzij ruime en niet terzake doende omwegen nog steeds behoort te kunnen en te mogen, gelijk stokpaarden 
van de hardste soort. Het is werkelijk geen wonder dat Wilders zoveel stemmen trekt, want van mensen als u krijgt hij ze op een 
presenteerblad aangereikt. Ik vraag me tevens af hoe het mogelijk is dat met name wat zich doorgaans als Links profileert zo 
onvoorstelbaar weinig mensenkennis tentoonspreidt, vergezeld van zo’n onderontwikkeld gevoel voor wat leeft, en wat van 
wezenlijk belang is. De verkiezingen zullen het wel uitwijzen, maar voor u vermoedelijk niet bewijs genoeg, zo dat al aanwezig 
zou kunnen zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 27 mei 2009, 17:03 uur
177-179—JN de Graaff—Laat uw betoog eens op de islamstaten van toepassing zijn, dan weet u het antwoord, oftewel de 
rechtvaardiging van Wilders gedachtegoed. Wilders redeneert vanuit een Joods / Christelijke beschaving. Dat zou je als een 
onvervreemdbaar (geboorte)recht kunnen beschouwen (islamieten doen en kunnen zelfs niet anders), evenals het recht (het 
importeren van) een cultuurvreemde religie als verwerpelijk / onwenselijk te beoordelen, precies dus zoals islamstaten (en ook 
koran) gewend zijn te doen, en eveneens praktiseren. Waarom zou Wilders heiliger dan de paus moeten zijn, nietwaar, moefti’s 
zijn het immers evenmin. Dat neemt niet weg dat ik mijn gelijk graag bij u inlever op het moment dat het christendom dezelfde 
rechten krijgt in islamstaten als hier, incluis de verworvenheden van de islam in onze cultuur. U begrijpt dat er daarvoor nog heel 
wat water door de Nijl moet vloeien.
Wat art. 1 betreft: discriminatie op grond van godsdienst kan je moeilijk verbieden als de godsdiensten zelf aan de basis staan 
van discriminatie, wat art. 1 tot een wassen neus degradeert, want juist dat artikel discrimineert. Daarnaast: ook u kent die (islam)
staten meer rechten toe dan uw eigen land, want u vindt het volstrekt normaal dat zij hun rechten naar ons mogen exporteren, 
maar over de onmogelijkheid onze rechten aldaar te importeren hoor ik u niet. Ook dat noem ik discriminatie, of in ieder geval 
een ernstig tekort op de handelsbalans. En dan laat ik nog tal van andere overwegingen voor die onbalans buiten beschouwing.
U moet zich toch maar eens iets meer verdiepen in menselijke gedragingen, dan treft u vrijwel zeker een andere sociale orde aan 
dan door sociologische goeroe’s voorgestaan en -geschreven.
Agnes Kant, dat is de buurvrouw links, die met een begrijpend oor uw frustratie verneemt als uw fiets weer eens gestolen blijkt 
te zijn. Geert Wilders is de buurman rechts, die gelijk de achtervolging inzet en de dief bij de kladden grijpt. Ik wil mijn fiets niet 
kwijt, dus voel meer voor Wilders, bij Kant uithuilen kan altijd nog. En nu stop ik toch echt, tot ziens, tot Wilders!

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 juni 2009, 12:30 uur
184-Rene Gerritsma—Ik doel op scheiding van kerk en staat, dus ook in de besluitvorming. Het kan en mag binnen mijn optiek 
niet zo zijn dat een splinterpartij als de CU vanuit een orthodox christelijke visie daaraan gerelateerde regels dicteert die -
ongewild- een heel volk aangaan. Dat noem ik inderdaad relidictatuur (te vergelijken met de sharia, waar hier maar weinig 
moslims voor te porren zullen zijn), maar daarmee ontken ik nog niet de aanwezigheid van een joods / christelijke beschaving. 
Ook al is de invloed daarvan tanende en voor het leeuwendeel van de bevolking van ondergeschikt belang, het betreft wel onze 
wortels, en die zijn nu eenmaal niet islamitisch. De geboorterechten daarvan zijn elders aan te treffen. Je hoeft niet naar de kerk te 
gaan om te geloven, en evenmin hoef je het Grote Gelijk van dat geloof aan derden op te dringen, en dat is precies wat Rouvoet 
heeft gedaan. Hij kon ook niet anders, want zijn denken en handelen wordt door een alwetend opperwezen aangestuurd -zijn 
eigen keuze, maar niet die van het gros van de kiezers- en daarom hoort hij niet in de politiek thuis, die immers heet te staan voor 
algemeen belang, en niet voor deelbelangen van goden. Verschil met Wilders is dat die de wortels onderkent, maar dan vanuit 
historisch oogpunt en verder niet van invloed zijnde op besluitvorming. Dat Wilders alleen al op die basis de islamitische 
Rouvoets buiten de deur wil houden lijkt me zijn goed recht. En kennelijk denkt hij daar niet alleen zo over, zo bleek gisteren.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 juni 2009, 12:39 uur
181-JN de Graaf–Vermakelijke reactie, u heeft in ieder geval gevoel voor humor. Meer zelfs dan voor rede, want u vraagt naar 
bekende wegen, dus afgetrapte paden. Die mag u van mij gerust blijven bewandelen, ik ga liever de vrije natuur in.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 7 juni 2009, 12:28 uur
195-Rene Gerrtisma—Het is toch uw goed recht Wilders niet in de regering te willen, zoals het mijn recht is dat wel te willen, 
tesamen met de SP, als overgangsfase. En wat Rouvoet betreft: die denkt en handelt vanuit zijn orthodox christelijke visie. Ook 
zijn goed recht, maar niet om via een regerende bocht aan een bevolking op te dringen, en daarmee ontwikkelingen in de weg te 
staan. Verschil met Wilders is dat het gelijk van Rouvout door een te verwaarlozen minderheid wordt gedeeld. Overigens ben ik 
niet tegen de islam (althans niet minder dan tegen andere monotheistische godsdiensten), maar wel tegen de vele uitwassen 
ervan, en al evenmin heb ik behoefte aan een door de islam gedomineerd straatbeeld (moskeeen, hoofddoekjes e.d.), dat moeten 
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ze maar in de landen van herkomst in stand houden. Als Wilders als gevolg daarvan staat voor de eigen joods / christelijke 
traditie, dan ben ik het met hem eens. En alle Arabische staten trouwens eveneens, waar het christendom geen voet aan de grond 
krijgt, zo u weet. Misschien moeten we het aantal kerken, synagogen,nonnenkapjes en keppeltjes aldaar maar eens tellen, en dat 
aantal afstemmen op wat we hier te zien krijgen, dat komt het straatbeeld ten goede. U kunt zich dus beter op de landen van 
herkomst richten, want die zitten berstensvol Wildersen, daar valt die ene van ons bij in het niet. Het uiterlijke vertoon van onze 
JC-traditie betreft enkel nog wat stuiptrekkingen, en die hoef ik bepaald niet ingevuld te zien met die van nieuwe, ons vreemde 
religies. Niet meer dan een keuze met eigen afwegingen, u de uwe, ik de mijne. Dat ik daarbij ook toekomstige generaties wil 
kiezen vrijwaren is eveneens een keuze. En nu stop ik echt hiermee, want we vervallen voortdurend in herhaling, de standpunten 
zijn inmiddels wel bekend.

Schaadt het Engelstalige onderwijs de beheersing van het Nederlands?

Wint op het Songfestival altijd het beste optreden?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 16 mei 2009, 15:25 uur
Drie patjepeeers in gedateerde kleding die vooraf veronderstellen de winst al op zak te hebben? Dat moet de Nederlandse 
inzending wel betreffen! Niet dat het veel uitmaakt met de rest, want sinds het virtuele tijdperk gaat het om de vorm, niet om de 
inhoud, laat staan om kwaliteit. Met wat peristaltische bewegingen vanuit een kort rokje kom je in die kringen aanzienlijk verder 
dan met een conservatorium op zak, en dat vederlichte gehalte staat voor een al even lichte jurering garant. Natuurlijk wint de 
beste daar, voorzover voorzien van de beste benen en de beste tieten, de beste hinkstapsprong en de beste lachkramp. Ik stel dan 
ook Kim Holland voor, succes verzekerd!

‘6+5-regel betaald voetbal botst met Europees recht’

Komt de campagne voor de Europese verkiezingen voldoende op stoom?

Bent u het met Obama eens dat er een Palestijnse staat opgericht moet 
worden?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 20 mei 2009, 16:09 uur
Zonder WOII bestond Israel zelfs niet, en het is nog maar helemaal de vraag of dat land wel bestaansrecht heeft, waar de joden 
vermoedelijk veel veiliger verspreid of gebundeld in (een van de) de landen van herkomst konden en nog steeds kunnen leven. 
Als alle genocides / vervolgingen ter wereld tot een eigen staat moeten leiden is het einde zoek, dan kunnen we permanent aan 
het herschikken blijven. Met het schuldgevoel van Europa is de Arabische wereld destijds opgezadeld, en vervolgens heeft Israel 
op de grofste wijze misbruik gemaakt van die positie, door een Palestijnse staat vanaf het begin te traineren. Als je ruim zestig 
jaar zo’n staat onder tal van voorwendselen buiten de deur weet te houden, dan wordt het tijd voor drastisch ingrijpen van 
buitenaf. Met name door de mede-veroorzakers ervan, dus Amerika en Europa. Obama heeft dus gelijk, maar de Joodse lobby is 
oppermachtig, en zal dat gelijk tot iedere prijs weten te voorkomen, zoals dat al zestig jaar het geval is. Israel hoopt op een 
doodbloeden van het Palestijnse ideaal, en weet enkel en alleen dankzij militair overwicht en westerse steun een Palestijnse staat 
te voorkomen. Zolang dat overwicht en die steun er is zal een Palestijnse staat een utopie blijken te zijn. Wat er -geheel 
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voorspelbaar- wel komt: wederom eindeloze en oeverloze onderhandelingen, om over zestig jaar weer vast te stellen dat er een 
tweestatenoplossing moet komen, etc.etc. Het feit dat deze discussies ook al zestig jaar en zonder enig resultaat -anders dan 
gebiedsverruiming- plaatsvinden zegt voldoende.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 juni 2009, 12:57 uur
Het is precies zoals Gretta Duisenberg Israel gisteravond bij Knevel karakteriseerde, namelijk als ’schurkenstaat’. Alles wat er 
over te zeggen valt is inmiddels wel gezegd, maar ik weet genoeg over de praktijk om het oordeel van GD volledig te kunnen 
ondersteunen. De roofstaat Israel heeft geen baat bij een Palestijnse staat, en draagt dat al zestig jaar uit. Dat zal ze ook blijven 
doen als de VS en Europa haar blijven steunen, want het recht van de sterkste. Je kan je alleen afvragen hoe christelijk die 
selectieve ondersteuning eigenlijk wel is, en daarmee heeft Gloria wel degelijk een punt. Van de USA-hielenlikkers van het 
CDA hoef je niets te verwachten, tenzij Obama de daad bij het woord gaat voegen, dan moeten ze wel.

Wat zijn uw afwegingen om wel/niet te stemmen?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 27 mei 2009, 12:00 uur
Europa laat zich niet in enkele regels beschrijven, maar samenwerking op Europees niveau staat voor mij vast, evenals een 
adequate controle erop. Dat het als instelling een kind met een waterhoofd is, is niet meer dan begrijpelijk met zoveel lidstaten, 
gekoppeld aan een groeiproces. Onze invloed daarin zal klein blijven, omdat we nu eenmaal een klein land zijn, en ook daar is 
niets vreemds aan. En in een verenigd Europa hoeven we al even weinig democratie te verwachten als in ons eigen land, maar 
ondanks die beperking zijn de voordelen van samenwerking legio, met name economisch, militair, monetair en politiek. Bij 
voorkeur gedoseerd, gecontroleerd en voorzien van een zo breed mogelijk draagvlak. Het alternatief voor die nog min of meer 
kunstmatige eenheid zijn talloze oorlogen, en daar zit niemand meer op te wachten. Maar er dienen wel wat hindernissen 
geruimd, want vooral de grotere spelers hebben niet veel met economische hervormingen, mede gelet op hun eigen belangen. En 
mammoettankers wijzigen niet snel van koers, ook al bestaat een noodzaak daartoe. De verlammende werking van een te groot 
bestuur draagt daar extra toe bij. En last but not least bestaat er ook nog zoiets als een Europese cultuur op christelijke grondslag, 
waar immigratie de zaak op zijn kop kan zetten, want demografie staat aan de basis van ontwikkelingen. De migratiegolf zet die 
culturele basis onder druk en de vraag is of we dat ook willen, waar het belangrijkste cultuurgoed dat de meeeste nieuwkomers 
inbrengen de islam betreft. Op die basis is het helemaal niet vreemd je af te vragen of Europa islamiseert, of dat de islam 
Europeaniseert. Om daar een poortwachter bij te hebben stem ik op Wilders. En om dat weer niet uit de hand te laten lopen stem 
ik op de SP, dankzij een verkregen machtiging van iemand die CDA stemt, het kan verkeren.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 2 juni 2009, 22:26 uur
61-Gloria van der Spek—Beetje late reactie, maar ik verbleef elders. Wel een leuke binnenkomer vanavond, ik mocht het slot 
van het lijsttrekkersdebat nog meemaken. Met Barry Madlener, gekozen als beste debater! Vervelend voor ‘ons’ linkse sufferdje 
De Gelderlander, die hem al vergelijkend met andere lijsttrekkers recent nog van het laagst mogelijke profiel voorzag. Ben 
benieuwd hoe ze zich daar morgen uit redden…
Tja, uw conclusie zit er niet ver naast, met die keuzes vanuit hoofd en hart. Ik hoop altijd maar op een juiste balans, vanuit een 
innerlijk ‘weten’ en dat valt nauwelijks te rationaliseren. Het geleuter van meneer Sartorius is dan ook niet aan me besteed; de 
fossiele verzuiling druipt ervan af, over de laatste resten van het conservatisme. Madlener, door 1500 leden van het opiniepanel 
met ruime meerderheid gekozen, dat moet wel de complete inventaris van een psychiatrische inrichting betreffen  .
Gloria, op uw overwegingen om wel te stemmen valt weinig af te dingen, en ik kan me in zowel de aanhef als verreweg de 
meeste punten vinden. Wat punt 2 betreft: hoe begrensder de regels, hoe minder veto’s. Dat zal ook wel moeten want de diverse 
(deel)belangen lopen per land ver uiteen, ook al houden we voldoende algemeen belang over om gezamenlijk te delen. We 
hebben hier vaak de fout gemaakt te denken dat wat voor ons land goed is, dat ook wel voor de rest van de wereld zal zijn. Wat 
punt 5 betreft: ik maak me niet de illusie dat genoemde crises zich bij welke maatregelen ook nooit meer zullen voordoen, maar 
wel dienen we van de gemaakte fouten en tekortkomingen te leren, en daar een beleid op af te stemmen, met adequaat toezicht als 
sleutelwoord. Die ongebreidelde groei door al dan niet branchevreemde overnames dient tot staan gebracht, waar 
kleinschaligheid klappen veel beter kan opvangen, met minder impact. Aan punt 10 wil ik ‘bevolkingsbeleid’ nog toegevoegd 
zien, dus meer mens met minder mensen (tevens adagium van de Club van Tien Miljoen). Verreweg de meeste problemen waar 
we onder gebukt gaan hebben te maken met ons aantal (dat niet kleurrijk genoeg kan zijn, ik zeg het er zekerheidshalve gelijk 
maar bij). We dienen dat aantal te verminderen en de kwaliteit te verbeteren, ruw gezegd. Mijn enige bedenking betreft de punten 
8 en 9. Het vormen van (militaire) machtsblokken heeft zo zijn voor- en nadelen, vooral afhankelijk van het gebruik. Hoeveel 
Amerikanen en Canadezen zouden ongewild betrokken zijn geweest bij onze bevrijding? De meesten, vrees ik, maar ik zou ze 
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niet graag hebben willen missen, want dan had ik dit nooit kunnen schrijven. En hoe zou de Balkan er zonder NAVO-
bombardementen uit hebben gezien? Hier zijn dus wel wat nuances op zijn plaats, want fluwelen revoluties zijn niet de norm. 
Maar wel dient er natuurlijk een zo goed mogelijke en transparante afweging plaats te vinden. De wereld- en Europese 
geschiedenis staan bol van oorlogen en naar die situatie wil niemand meer terug. Economische eenwording kan prima 
samengaan met een militair machtsblok, met een zwaar accent op defensieve en vredestaken. Die zelfbescherming zou ik niet 
graag verloren zien, met een Nederlands leger dat in drie dagen overlopen wordt. En gekte kan overal toeslaan, kijk de wereld 
maar rond. Daar hoef je trouwens niet ver voor te kijken, want het aantal criminelen in ons piepellandje is de maatstaf voor wat 
mondiaal te verwachten valt, als de ‘juiste’ gelegenheden zich voordoen. Maar, Gloria, voor de rest zijn we het gewoon eens, 
ook wat de laatste alinea betreft. Ook ik hecht sterk aan een samenwerking tussen PVV en SP, al dienen daar wel wat harde 
noten voor gekraakt, maar daar zijn altijd passende notenkrakers voor te vinden. Als de wil er maar is, en het oog gericht op 
algemeen belang. Een alternatief hebben we nauwelijks, waar het CDA nu hopelijk eindelijk is uitgeregeerd, en de PvdA geen 
factor van belang meer is. Als Wilders zijn vrijages met het CDA inruilt voor die met de SP, en die liefde ook wordt 
beantwoord, dan staan ons nog mooie tijden te wachten, ik ben ervan overtuigd!

Moet kraken verboden worden?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 26 mei 2009, 11:25 uur
Ooit waren krakers idealisten, maar die tijd is voorbij, idealen kennen nu eenmaal een beperkte houdbaarheidsdatum. In een 
overbevolkt land als het onze geeft het echter geen pas woningen langer dan gebruikelijk leeg te laten staan. En wat 
‘gebruikelijk’ heet te zijn is van vele factoren afhankelijk. Als ik momenteel mijn huis in de verkoop zet en onderwijl een ander 
huis betrek, is de kans groot dat het lang te koop staat, wil ik er geen verlies op lijden, terwijl het in bewoonde staat sowieso al 
minder oplevert. Dat huis behoort tot mijn vermogen, en daar hebben anderen niet over te beslissen. Met een tweede of derde 
huis ligt het genuanceerder. Maar een kantoor- of bedrijfspand dat vanuit speculatieve overwegingen jaren leegstaat is een ander 
verhaal, terwijl speculeren voorlopig ook wel tot het verleden behoort.
Moeilijke materie, zonder eensluidende oplossing. Heeft iedereen recht op een woning / behuizing? Zo ja, waarom en vanaf 
welke leeftijd? Zo’n ‘recht’ lijkt me nogal discutabel, vooral als er geen plichten aan verbonden zijn. En praten we over 
overbevolking of over woningnood? Probleem is in dit landje is dat ten enenmale een visie heeft ontbroken, over de inrichting 
ervan, ook qua aantallen. We fokten, importeerden en bouwden gewoon maar door. De grenzen van een land liggen echter vast, 
maar de vulling laat te wensen over, bij god zegene de greep. Of je nu 1 of 10 miljoen huizen bij bouwt, gevuld worden ze altijd, 
en dus zal die woningnood ook altijd bestaan, dat proces versterkt zichzelf. Maar de vraag is of we dat wel willen, een vraag die 
nog nooit aan de kiezer is gesteld. In amper een kwarteeuw tijd zag en zie je nog steeds een enorme verstening / verstedelijking 
optreden, en dat gaat in dit land altijd ten koste van groen, alle fraaie omschrijvingen ten spijt.
Het wordt tijd voor een langetermijnvisie. Willen we als batterijkippen door het leven gaan, of hechten we aan een vrije uitlooop, 
that’s the question. In het laatste geval dient het accent gelegd op bevolkingskrimp, en dat betekent vooral het kraken van 
bestaande inzichten, of beter nog: het gebrek daaraan.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 juni 2009, 21:18 uur
47-Gabriel Aubry—Die laatste alinea van u intrigeert me. Als ik het goed begrijp heeft u er dus geen enkel bezwaar tegen dat 
iemand uw huis binnen loopt (achterdeur of raam staan toevallig open, maar openbreken mag eveneens), en enkele maanden 
ongevraagd in uw logeerkamer verblijft, want de eigendomsverhoudingen blijven ongewijzigd, het was niet in gebruik en levert 
al evenmin iets op. Kortom, er wordt dus niets ingepikt. In u schuilt de ware altruist, een uitstervende soort!

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 9 juni 2009, 15:10 uur
53-Gabriel Aubry—In de kern zijn we het denk ik wel eens, want geven voelt naar ook mijn beleving stukken beter dan nemen. 
Althans, wat materie betreft, over meningen denk ik iets genuanceerder  .
Maar van cruciaal belang is natuurlijk wel of uw logeerkamer is bezet door een dakloze genodigde, of is gekraakt door een 
volslagen onbekende, ik kan dat niet uit uw tekst afleiden. Aan gastvrijheid van hart en hoofd kan die van huis moeiteloos 
toegevoegd, maar we zullen ook moeten accepteren dat de meningen daarover verschillen, zoals gebruikelijk bij harten, hoofden 
en behuizingen.
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Hoe moet Noord-Korea aangepakt worden?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 26 mei 2009, 11:49 uur
Volgens mij gaat het helemaal niet om een bedreiging van onze veiligheid, want de Aarde kan door tal van staten met 
kernwapens al ruimschoots vernietigd worden. Het gaat erom of ‘we’ de ideologie die eraan ten grondslag ligt al dan niet 
pruimen. Wat Noord-Korea beweegt zal altijd wel een raadsel blijven, maar de wereld kent wel meer Grote Leiders die naast de 
pot pissen, Bush was er ook een van. Misschien is het Noord Korea om handgeld te doen om een levensstandaard op te krikken, 
maar daar geloof ik niet zo in, want dan moeten ze het huidige systeem verlaten, waar het geld van bewapening beter kan worden 
besteed. En aanvallen zullen ze al evenmin, want dat betekent zelfmoord. Zoals altijd en overal vormen die landen geen 
bedreiging, maar wel de relatief enkelen die er de dienst uitmaken. In die koppen kun je niet kijken, niet bij hen, en niet bij ons. 
Tal van leidende Afrikaanse psychopaten kregen asiel in Europa, dus we gaan nogal selectief tewerk. En als je Israel 
ondersteunt, hoef je Noord Korea al helemaal niets te verwijten. Gewoon met zichzelf laten spelen lijkt me het beste, tot ze ooit 
een keer zijn uitgespeeld. Het is hun eigen bevolking die dat bepaalt, hard- of zachthandig. En eerlijk gezegd ben ik banger voor 
een kabinet Balkenende V dan voor de strapatsen van Kim Jong II.

Moet geweld tegen agenten twee keer zo zwaar bestraft worden?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 juni 2009, 12:30 uur
Ik stel voor dat we ervaringsdeskundigen de strafmaat laten bepalen, als belangrijkste rechthebbenden. Gelet op de jaarlijkse 
criminaliteitscijfers moet minimaal de helft van de bevolking er wel mee in aanraking zijn gekomen, dus daar is een enorme 
expertise aanwezig. Per categorie onderverdeeld kan dan gestraft worden op basis van de impact. Dezelfde groep mag ook 
ideeen voordragen voor zelfbescherming, want daar ontbreekt het ten enemale aan (ik laat het boegeroep van marsman Donner 
even buiten beschouwing). Aldus zou een juwelier na vijf berovingen recht kunnen hebben op een pistool, om de zesde inbreuk 
op zijn leven af te schieten. Het wordt namelijk tijd dat criminelen eveneens aan bedrijfsrisico’s blootstaan, de preventieve 
werking daarvan mag niet worden onderschat. En de rechterlijke macht mag dan toetsen of de door het volk opgelegde straffen 
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Was bezoek Van Vollenhoven aan ouders Karst T. terecht?

Kan Verantwoordingsdag beter afgeschaft worden?

Waarom gaan Europese verkiezingen zelden over de inhoud?

Hoe moet de straatjeugd aangepakt worden?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 juni 2009, 12:14 uur
41-Veronica Cramer—Om u te dienen onderstaand bericht, ook in de andere landelijke dagbladen te lezen.
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Volkskrant 4 juni ’09: Van de Marokkaans-Nederlandse jongemannen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 24 is bijna 55 
procent met de politie in aanraking gekomen op verdenking van een delict. Voor Antilliaanse en Surinaamse Rotterdammers in 
dezelfde leeftijdscategorie is dat 40 procent, voor Turks-Nederlandse mannen 36, en voor autochtone Rotterdammers 18,4. Deze 
‘absoluut schrikbarende cijfers’ heeft Frank Bovenkerk woensdag tijdens zijn afscheid als hoogleraar criminologie aan de 
universiteit Utrecht gepresenteerd.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 7 juni 2009, 11:47 uur
43-Veronica Cramer—Even googelen op zijn naam, en u treft de gevraagde info aan. Mochten er ijsschotsen in de weg zitten, 
dan zal ik u beknopte info doen toekomen  .

Moet de overheid bij welvaartsmetingen ook rekening houden met geluk?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 3 juni 2009, 16:02 uur
Waarom zou je geluk analyseren (zo dat al mogelijk zou zijn) laat staan institutionaliseren. Het zijn allemaal momentopnames 
binnen diverse graduaties, en het overkomt je gewoon, of niet. Afdwingen levert enkel surrogaat op, te vergelijken met het 
hebben van een zaak is het einde van vermaak. We zijn dolgedraaid met materie als hoogste vorm van geluk, maar een enkel 
woord of gebaar, een zonnestraal, wolkenlucht of panorama draagt aanzienlijk meer bij aan geluksbeleving. We hebben hier het 
klimaat en de moraliteit / mentaliteit niet mee om spontane geluksmomenten te beleven, maar er blijft nog genoeg over. Je moet er 
gewoon ontvankelijk voor zijn, voor het moment, en het (willen) zien / ervaren. Persoonlijk heb ik me nog nooit druk hoeven 
maken over euro’s, maar er ook nog nooit een geluksgevoel aan ontleend. Geld heb je, of niet, en gelukkig ben je, of niet. Ik 
kruiste onlangs tijdens het passeren de levenslustige, sprankelende blik van een ca. achtjarig meisje, en door die momentopname 
voelde ik me op dat moment buitengewoon gelukkig, dus zoveel heb je er niet voor nodig. Maar moet dat nu echt gemeten 
worden? De criteria daarvoor zullen altijd subjectief zijn, dus laat maar achterwege, tenzij voor de werkverschaffing natuurlijk.

Wat vond u van Obama’s islam-speech?

Hoe interpreteert u de prognoses van de verkiezingsuitslag?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 juni 2009, 19:17 uur
Kennelijk een hard gelag voor de Wildershaters, maar Wilders zelf lacht het hardst. Die hele verkiezing heeft dan ook maar 
weinig met Europa te maken (met 736 leerlingen in de klas vallen die 25 polderlanders immers niet echt op), en veel met het 
kabinetsbeleid. Die 4 zetels staan vooral voor afwijzing van dat beleid, en daar is weer alles voor te zeggen. Overigens werd 
Wilders de dag ervoor nog op zijn wenken bediend, toen de media melding maakten van het grote aandeel Marokkanen (55% in 
de leeftijd 18-24, terwijl 90% recidiveert) in de criminaliteit, wat als ’schrikbarende cijfers’ werd beschouwd. Daar is het 
verschijnsel ‘Wilders’ niet de oorzaak, maar een gevolg van. Als dat ooit een keer wordt begrepen, en er ook nog eens naar 
wordt gehandeld, dan behoort Wilders weer tot het verleden. Het leven kan niet alleen heel simpel zijn, maar is het eveneens.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 5 juni 2009, 21:59 uur
47-Ugur Örs—Met genoegen en instemming heb ik uw bijdrage gelezen. Als iedereen er zo over denkt -en handelt- is er 
eigenlijk geen vuiltje aan de lucht, en hebben we de kleurrijke samenleving die we ons wensen. Probleem is echter dat diverse 
kabinetten verzuimd hebben in te grijpen waar het mis ging. Dat verzuim bestond uit een teveel aan begrip en gedogen, een niet 
onderkennen of wegkijken van problemen, en uiteindelijk het pappen en nathouden waar we nog steeds toe veroordeeld zijn. En 
als u de postings hier leest, dan kunt u signaleren dat de oorzaken door een grote groep nog steeds niet worden begrepen, dus 
ook adequate oplossingen achterwege blijven. Die groep is makkelijk te herkennen, want groot in eufemismen, bagatelliseren, 
ontkennen, negeren en accenten verleggen. U weet wel: daar waar criminelen straatschoffies heten te zijn, en waar grote aantallen 
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tot incident worden gereduceerd.
Ons land heeft echter geen allochtonenprobleem (verreweg de meeste groepen zijn goed geintegreerd, van Chinees tot 
Indonesier, en van Indier tot Vietnamees) maar vooral een Marokkanenprobleem, wat recent nog eens in cijfers werd uitgedrukt 
(zie mijn posting 50). Voorheen namen Turken daar eveneens een vooraanstaande plaats in, maar die lijken steeds beter te 
integreren. In ieder geval kan je wel stellen dat veel problemen islamgerelateerd zijn, waar cultuur en religie onverbrekelijk met 
elkaar zijn verbonden. Dat neemt niet weg dat het merendeel van de islamieten hier goed functioneert, dus die hebben net als 
andere groepen en bijvoorbeeld vluchtelingen onder de beeldvorming te lijden. Dat is bijzonder triest, en te wijten aan de diverse 
kabinetten die verzuimd hebben de rotte plekken weg te snijden. En ook op dit forum zijn er diversen die dergelijke plekken het 
liefst in stand houden, maar dat heeft met conditionering te maken, u zou het ook als hersenspoeling kunnen vertalen. Ook aan 
die mensen hebben we Wilders te danken, al dringt dat besef bij hen nog niet zo goed door. En last but not least is de tijd van het 
zelfverkozen slachtofferschap nu wel voorbij, en dienen ook moslims zelf de hand in eigen boezem te steken en hun kinderen op 
dat gedrag aan te spreken, iets dat eveneens te lang is uitgebleven. Met u hoop ik op verbetering, maaar nog veel meer hoop ik 
dat u zich wel thuisvoelt, dit is immers ook uw land.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 juni 2009, 17:39 uur
93-E v.d. Bussche—Krachtig en kernachtig verwoord, helemaal mee eens! Ik zou er nog iets aan toe willen voegen. Probleem is 
namelijk dat die zelfbenoemde intellectuele elite van ‘ons’ bij het uitdelen van emotionele intelligentie vaak op de achterste rijen 
heeft gestaan, met een flagrant gebrek aan empathie als gevolg. Ze staan hun mannetje als bèta, maar als alfa verliezen ze iedere 
veldslag, zogezegd. Ter compensatie daarvan wordt volstaan met het opvoeren van willekeurige metaforen en vallen zelfs 
complete boekenkasten met geschiedenislessen (niet te verwarren met lessen uit het heden) over je heen, maar ook dat kan het 
gemis aan invoelend vermogen niet verdoezelen. Hersens spoel je met theorie en voed je met praktijk, en ook aan dat laatste 
schort het nogal bij genoemde groep, derhalve te herkennen aan het ontkennen, negeren of bagatelliseren van die praktijk. Om 
hun eigen tekortkomingen in dezen te maskeren hebben ze voor die praktijk het woord ‘onderbuikgevoelens’ uitgevonden. Dat 
het juist die onderbuik is die op een algehele conditie of in ieder geval pijnpunten van wezenlijk belang wijst ontgaat hen, het zijn 
immers geen medici, maar theoretici, dus niet sterk in diagnosticeren. Dat die ‘onderbuikgevoelens’ voorzien van een 
wetenschappelijk sausje in later stadium maar al te vaak alsnog het daglicht verdragen heeft met een leerproces te maken, hoewel 
dat altijd zal worden ontkend, want ze wisten het al, dus hoeven niet meer te leren, alleen nog maar bevestigd te weten. Een 
bevestiging dus van wat bij de onderbuikers al bekend was, maar het ‘intellect’ nog even over de ontkenning heen moest helpen. 
Aldus blijven ze achteraan lopen, bij het uitdelen van beoordelend vermogen, per definitie.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 juni 2009, 18:13 uur
122-Herman Tankink—Helemaal mee eens, en ik voeg er nog graag iets aan toe. Fortuyn heeft zijn visie in woord en geschrift 
uitvoerig en beargumenteerd uiteengezet, kom daar eens om bij de ‘oude’ politieke elite. Hij droeg de LPF en werd vermoord, 
dus begrijpelijk dat het daar even anders liep dan gewenst, en al helemaal voor een startende partij die nog ervaring in de 
slangenkuil moest opdoen. Maar stel eens dat Balkenende, Bos of Rouvoet zouden worden vermoord (wat Allah moge 
verhoeden), ik moet nog zien of de daaruit voortvloeiende chaos veel anders zou zijn dan die bij LPF, ook al zitten die clubs veel 
langer in het zadel met bijbehorende ervaring. Hypothetisch, maar zeker niet denkbeeldig, want naast het maar wat 
ronddobberende ‘leider’schap van met name Balkenende en Bos tref je in die partijen geen leiders aan, anders dan zelfbenoemd. 
Dat worden (of beter: blijven) dus ook stuurloze schepen. En ik moet er al helemaal niet aan denken dat Wilders door een 
Marokkaan zou worden vermoord, want dan zou ik niet graag Marokkaan zijn in dit land. Nee, de tijden van boer Koekoek zijn 
echt voorbij, al is de geur van mest boven wat ‘democratie’ heet te zijn blijven hangen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 juni 2009, 21:41 uur
125-Sander Groenink—U bent een ware adept van het linkse legioen wegkijkers, ontkenners, negeerders en bagatelliseerders! 
Individuele gevallen, boefjes, rotjochies, het eufemisme druipt er aan alle kanten vanaf. Tja eigenlijk is er helemaal niets aan de 
hand, en beperkt het probleem zich tot de aloude belletjetrekkers, nietwaar. Jammer dat ze daar met name in de grote steden 
anders over denken, maar die zien het natuurlijk verkeerd. En de misdaadstatistieken kloppen natuurlijk helemaal niet, want daar 
staan geen boefjes en rotjochies in vermeld. Ik heb het al eerder gezegd: een deel van links polderland is gehersenspoeld op een 
wijze die Kim Jong 1 t/m -tig nog ontzag zou inboezemen. Ontstellend en onthutsend, zoals u de praktijk interpreteert. Ik zou 
zeggen: volg eens een aflevering van Opsporing Verzocht, en koop een kleurentelevisie daarvoor. Neem eens een kijkje bij 
slachofferhulp, na de oortjes doorgespoten te hebben. En praat eens met de diverse bewoners van achterstandswijken in de grote 
steden, maar Gouda mag ook, en Elst en… U noemt de PVV racistisch, maar hoe noemt u dan islamieten die andersdenkenden 
uitsluiten, en daar ook naar handelen? Hoe noemt u een imam die een vrouw geen hand wenst te geven, en uw geliefde boefjes 
die blanke vrouwen voor hoer uitschelden? U noemt de PVV asociaal, maar hoe noemt u dan het legioen islamieten dat de grote 
steden terroriseert, de criminaliteit aanvoert en bijstand trekt? Boefjes? En wat uw statistieken betreft: de aanhang van de PVV 
verschilt qua leeftijd en opleiding nauwelijks van die van de andere partijen, dus wat wilt u eigenlijk insinueren? Met 16% hoger 
opgeleiden beantwoordt Wilders gelijk aan uw adoratie voor die groep, dus u wordt op uw wenken bediend. En als hoger 
opgeleide met een voorkeur voor het Jip en Jannekejargon kan ik u vanuit mijn netwerk en woonomgeving verzekeren dat met 
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name die groep nogal eens gehinderd wordt door wereldvreemde tunnelvisies, dus ik zou me toch maar niet te veel op hun 
keuzes voor genoemde partijen verlaten, daar doet u ze echt geen recht mee. Vlakbij me woont een oud minister-president, die 
ooit Israel aanbad en kameraad Den Uyl liet struikelen. Tegenwoordig aanbidt hij de Palestijnen, en vrijt met Groen Links, dus 
niet alle keuzes in het leven worden bewust gemaakt, nietwaar. En u noemt de PVV een foute club, en daarmee mij eveneens 
fout, als hoogopgeleide en gemotiveerde PVV-stemmer (zij het dankzij een machtiging eveneens op de SP, maar dat terzijde). 
Daarmee impliceert u dus dat de andere clubs goed zijn, en daar zou ik nog graag even het bewijs voor geleverd zien, dus van de 
omes Jan-Peter, Wouter, Andre, Alexander etc. En vergeet daarbij niet hun geweldige wapenfeiten te vermelden, ik zie het graag 
goed onderbouwd.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 10 juni 2009, 18:20 uur
131-Sander Groenink—Beantwoorden is kennelijk niet uw sterkste kant, waar u er maar wat uithengelt wat van uw gading is en 
de rest onbesproken laat.
‘Het ligt misschien wel aan je eigen instelling’ is zo’n conclusie die geen hout snijdt, want de realiteit negeert. Misschien ligt het 
wel aan de instelling van de onaangepaste, criminele doelgroep, je weet maar nooit. Causaliteit is altijd discutabel, maar realiteit 
valt moeilijk te ontkennen. Die realiteit is kabinetten lang genegeerd, en daar werden LPF en PVV uit geboren. En inderdaad is 
het in Tietjerkstradeel erg rustig, maar in Rotterdam helaas niet. Dat u dat laatste kennelijk nog steeds niet begrijpt staat mede aan 
de wieg van de PVV.
Wat ik als voorbeeld aankaart, is dat typisch PVV? Mogelijk, maar zeker is dat uw antwoorden typisch oud links zijn, dus 
achterhaald. U lost nu eenmaal geen problemen op door te wijzen naar waar het wel goed gaat, want appels en peren. Misschien 
denk ik niet elitair genoeg om links te zijn, maar signaleer ondanks mijn VVD-wijkje wel de problemen in achterstandswijken, 
en daar verschillen we blijkbaar eveneens in.
Ook het voorbeeld van die oud MP’er wordt niet door uw retoriek ontkracht, waar de tegenstellingen in keuzes ongeveer 180 
graden betreffen, dus niet echt voor de hand liggend. En je mag van iemand op een dergelijke positie (hij was toen overigens niet 
30 maar ca 50, een leeftijd waarop overtuigingen doorgaans zijn uitgekristalliseerd) doelbewustere keuzes verwachten dan van 
de gemiddelde kiezer, die ook makkelijker te beinvloeden is.
Maar al met al laat u de lastige vragen onbesproken, en dat zegt inderdaad veel over uw ‘eigen instelling’, waar -dus- nogal wat 
op is af te dingen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 juni 2009, 17:04 uur
143-Rene Gerritsma—Ik schaar me niet achter leiders, dus daar verschillen we kennelijk in, wat ook de bijkomende realiteitszin 
betreft. Dat neemt niet weg dat ik wel degelijk een zeker realiteitsbesef bij Wilders ontdek, en daar hoeft u de statistieken maar op 
te raadplegen. Helaas voor u, maar links en intellectueel gaan zelden samen, wat in belangrijke mate tot Wilders’s geboorte heeft 
geleid. En nee, het is niet een kwestie van een bevolkingsdeel (moslims, naar ik aanneem) duiden, maar wel de daaruit 
voortvloeiende problemen onderkennen en benoemen, en dat is precies waar u nogal wat moeite mee heeft. De tijd van verhullen 
en afdekken is nu wel voorbij, ook al verkrampt de oude politiek bij alleen al de gedachte daaraan. Het went wel, geloof me, u 
heeft alleen nog wat extra tijd nodig.

Hebben PVV, D66 en GroenLinks verdiend gewonnen?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 6 juni 2009, 17:12 uur
Groen Links: meer groen en meer mensen gaat nu eenmaal niet samen, dus graag eerst een uitspraak van Femke over 
bevolkingsbeleid, en met name -krimp, dat komt het groen pas echt ten goede. En verder oogt Femke erg zonnig, het oog wil 
ook wat, waar het verstand verstek laat gaan.
D’66: dat is toch die partij waarvan lijsttrekker Dittrich in 2002 verklaarde onder geen beding deel te nemen aan een regering met 
CDA en VVD, om vervolgens deel uit te maken van een regering met CDA en VVD. Deze partij bezat ook het kroonjuweel 
‘rechtstreeks gekozen burgemeester’, om vervolgens Thom de Graaff te benoemen in Nijmegen, want dat vond hij zo leuk. 
Pragmatisch noemen ze dat, maar ik noem het zielloze en visieloze kameleons. En deze partij is nu in bezit van een pedant 
mannetje waar enkel lucht uitkomt, maar wel passend bij die partij. Je moet wel erg ver weg zijn daarop te stemmen, dus dat deel 
van de kiezers kunnen we intellectueel al afschrijven.
PVV:heeft inderdaad verdiend gewonnen, al zullen de verliezers nooit begrijpen waaarom. En als ze dat ooit wel begrijpen -en 
ernaar handelen- dan is PVV weer overbodig, maar dan moet er nog heel wat spoelwater door de links geconditioneerde hersens 
vloeien.

Willem Nijmegen zegt: 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/06/04/hoe-interpreteert-u-de-prognoses-van-de-verkiezingsuitslag/#comment-63962
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/06/04/hoe-interpreteert-u-de-prognoses-van-de-verkiezingsuitslag/#comment-63953
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/06/06/hebben-pvv-d66-en-groenlinks-verdiend-gewonnen/#comment-64143


maandag 8 juni 2009, 17:58 uur
30-T. vd Werf—D’66 als alternatief? Ik citeer mezelf maar even uit de laatste posting elders.
‘D’66 maakte het nog bonter, want die gooide haar eigen kroonjuweel in de kliko, door Thom de Graaf in Nijmegen als 
burgemeester te benoemen, waar hij bij referendum geen kans maakte. De Graaf trad er zelfs als minister voor af, zo gehecht als 
hij was het referendum. Tot het moment dat hij benoemd kon worden, toen golden plots andere wetten. Pragmatisch noemen ze 
zoiets bij die club, maar ik noem het volksverlakkerij. Daar moet ik altijd aan denken als ik Pechtold met droge vissenogen zijn 
luchtbellen zie spuien, maar de gemiddelde kiezer heeft een nogal kort en selectief geheugen, dat blijkt wel uit de winst van 
D’66. En al die politieke schoffies durven Wilders iets te verwijten…’
Nee, toch maar liever geen D’66 als alternatief, wat mij betreft.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 juni 2009, 17:54 uur
61-T.vd Werf—Dat ben ik met u eens, waar onderbouwde kritiek dwingt tot herbezinning en mogelijk koerswijziging, gericht 
op verbetering.
Maar wat de politiek betreft gelden volgens mij andere wetten, juist dankzij die verregaande verzuiling. Dergelijke 
groepsvorming werkt juist het vijanddenken in de hand, met ideologieen die haaks op elkaar staan, en elkaar in gunstigste zin 
gedogen. Veelal versluierd, maar tegen verkiezingstijd komt de ware aard naar boven. Ik heb met al die deelbelangen totaal niets, 
want ga voor algemeen belang, en zie maatregelen dan ook het liefst in dat licht gesteld. Soms wordt dat belang ondersteund 
door een partij, meestal niet.
Mogelijk dat D’66 (ooit ‘mijn’ partij) een democratisch belang voorstaat, maar over de invulling daarvan heb ik zo mijn twijfels. 
Niet alleen vanwege de weggeworpen kroonjuwelen en het breken van verkiezingsbeloften, maar meer nog vanwege het 
systeem dat wij ‘democratie’ wensen te noemen, en waar ze zich kritiekloos aan conformeren, net als alle andere partijen 
trouwens, op de SP en PVV na. Feitelijk een schijndemocratie, want na stemming hebben wij onze mening uitbesteed, en op wat 
daar verder mee gebeurt hebben we nauwelijks invloed. Ik vermoed dat we aan de geboorte staan van omwentelingen, en zou dat 
beslist niet betreuren.
Of een beweging als de PVV daarin past is alleen achteraf te beoordelen, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel, waar dat 
door de andere partijen is verspeeld, op de SP na dan. Als we al onze pijlen richten op het belang van de Aarde -en daarmee ons 
eigen belang- zijn al die huidige belangengroeperingen van links tot rechts en van christelijk tot islamitisch overbodig. Niet meer 
dan een utopie, ik realiseer het me goed, maar je moet toch ergens beginnen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 juni 2009, 17:54 uur
61-T.vd Werf—Dat ben ik met u eens, waar onderbouwde kritiek dwingt tot herbezinning en mogelijk koerswijziging, gericht 
op verbetering.
Maar wat de politiek betreft gelden volgens mij andere wetten, juist dankzij die verregaande verzuiling. Dergelijke 
groepsvorming werkt juist het vijanddenken in de hand, met ideologieen die haaks op elkaar staan, en elkaar in gunstigste zin 
gedogen. Veelal versluierd, maar tegen verkiezingstijd komt de ware aard naar boven. Ik heb met al die deelbelangen totaal niets, 
want ga voor algemeen belang, en zie maatregelen dan ook het liefst in dat licht gesteld. Soms wordt dat belang ondersteund 
door een partij, meestal niet.
Mogelijk dat D’66 (ooit ‘mijn’ partij) een democratisch belang voorstaat, maar over de invulling daarvan heb ik zo mijn twijfels. 
Niet alleen vanwege de weggeworpen kroonjuwelen en het breken van verkiezingsbeloften, maar meer nog vanwege het 
systeem dat wij ‘democratie’ wensen te noemen, en waar ze zich kritiekloos aan conformeren, net als alle andere partijen 
trouwens, op de SP en PVV na. Feitelijk een schijndemocratie, want na stemming hebben wij onze mening uitbesteed, en op wat 
daar verder mee gebeurt hebben we nauwelijks invloed. Ik vermoed dat we aan de geboorte staan van omwentelingen, en zou dat 
beslist niet betreuren.
Of een beweging als de PVV daarin past is alleen achteraf te beoordelen, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel, waar dat 
door de andere partijen is verspeeld, op de SP na dan. Als we al onze pijlen richten op het belang van de Aarde -en daarmee ons 
eigen belang- zijn al die huidige belangengroeperingen van links tot rechts en van christelijk tot islamitisch overbodig. Niet meer 
dan een utopie, ik realiseer het me goed, maar je moet toch ergens beginnen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 juni 2009, 17:54 uur
61-T.vd Werf—Dat ben ik met u eens, waar onderbouwde kritiek dwingt tot herbezinning en mogelijk koerswijziging, gericht 
op verbetering.
Maar wat de politiek betreft gelden volgens mij andere wetten, juist dankzij die verregaande verzuiling. Dergelijke 
groepsvorming werkt juist het vijanddenken in de hand, met ideologieen die haaks op elkaar staan, en elkaar in gunstigste zin 
gedogen. Veelal versluierd, maar tegen verkiezingstijd komt de ware aard naar boven. Ik heb met al die deelbelangen totaal niets, 
want ga voor algemeen belang, en zie maatregelen dan ook het liefst in dat licht gesteld. Soms wordt dat belang ondersteund 
door een partij, meestal niet.
Mogelijk dat D’66 (ooit ‘mijn’ partij) een democratisch belang voorstaat, maar over de invulling daarvan heb ik zo mijn twijfels. 
Niet alleen vanwege de weggeworpen kroonjuwelen en het breken van verkiezingsbeloften, maar meer nog vanwege het 
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systeem dat wij ‘democratie’ wensen te noemen, en waar ze zich kritiekloos aan conformeren, net als alle andere partijen 
trouwens, op de SP en PVV na. Feitelijk een schijndemocratie, want na stemming hebben wij onze mening uitbesteed, en op wat 
daar verder mee gebeurt hebben we nauwelijks invloed. Ik vermoed dat we aan de geboorte staan van omwentelingen, en zou dat 
beslist niet betreuren.
Of een beweging als de PVV daarin past is alleen achteraf te beoordelen, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel, waar dat 
door de andere partijen is verspeeld, op de SP na dan. Als we al onze pijlen richten op het belang van de Aarde -en daarmee ons 
eigen belang- zijn al die huidige belangengroeperingen van links tot rechts en van christelijk tot islamitisch overbodig. Niet meer 
dan een utopie, ik realiseer het me goed, maar je moet toch ergens beginnen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 juni 2009, 20:46 uur
Vandaag weer op het Journaal: 650 (!) geregistreerde Marokkanen tussen de 12 en 24 jaar die Gouda terroriseren. Auto’s in 
brand steken, inbreken etc. Gouda staat niet op zich, dergelijke berichten komen vanuit het hele land. Dat af te doen met ‘boefjes’ 
en ‘incidenten’ maakt dat de PVV steeds groter groeit, en wat mij betreft inmiddels terecht.

Socialisten gaan onderuit in Europa. Hoe kan dat?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 juni 2009, 11:50 uur
Heel simpel, omdat het realiteitsbesef in die kringen kennelijk nog steeds ontoereikend is, waardoor problemen niet of 
onvoldoende worden onderkend en aangepakt. En dan is er nog de kiezer die zich niet meer door wollige algemeenheden laat 
inpakken, maar duidelijkheid en een krachtige aanpak eist. Al dat begrip, gedogen, pappen en nathouden heeft uiteindelijk 
gigantisch veel gekost, en nauwelijks iets opgeleverd, anders dan onvrede en frustraties. Dat laatste krijgen de socialisten nu op 
hun bord, ze hebben erom gesmeekt, dus iedereen tevreden.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 8 juni 2009, 21:57 uur
Beperk het maar tot ons eigen land, want enerzijds stonden de verkiezingen voor de kiezers in het teken dáárvan, en anderzijds 
zijn we te klein en te verdeeld om een Europese vuist te maken, en dat geldt voor alle partijen. De landelijke politiek heeft 
afgedaan, en dat was voorspelbaar, want in de kern zo rot als een mispel, terwijl het met een democratie niets van doen heeft. 
Laten we de dagelijkse praktijk eens bekijken. Partijen voelen zich schatplichtig aan hun kader, of die nu capabel zijn of niet. Die 
komen vervolgens op goedbetaald bestuurlijk niveau in het land te zitten, bij Provincies of gemeenten, veelal als troostprijs. 
Dankzij die stroop- en anuslikkende regentenkliek vinden schandelijke vertoningen plaats als de burgemeestersbenoemingen van 
Utrecht en Eindhoven. Referenda over twee PvdA’ers, triester kan het nauwelijks. Maar wel doeltreffend als je een referendum 
tot op het bot wilt uitkleden, en dat was precies de bedoeling van de gevestigde orde, want een bloedhekel aan referenda, aan 
democratie dus. D’66 maakte het nog bonter, want die gooide haar eigen kroonjuweel in de kliko, door Thom de Graaf in 
Nijmegen als burgemeester te benoemen, waar hij bij referendum geen kans maakte. De Graaf trad er zelfs als minister voor af, 
zo gehecht als hij was het referendum. Tot het moment dat hij benoemd kon worden, toen golden plots andere wetten. 
Pragmatisch noemen ze zoiets bij die club, maar ik noem het volksverlakkerij. Daar moet ik altijd aan denken als ik Pechtold met 
droge vissenogen zijn luchtbellen zie spuien, maar de gemiddelde kiezer heeft een nogal kort en selectief geheugen, dat blijkt wel 
uit de winst van D’66. En al die politieke schoffies durven Wilders iets te verwijten… Let wel: 2,5% van de polderlanders is lid 
van een politieke partij, dus 97,5% heeft sowieso al geen enkele inbreng, anders dan kiesvee. Ook werd een figuur als Wallage -
medeveroorzaker van het onderwijsdebacle- naar Groningen weggepromoveerd, waar hij wederom de regent mag uithangen. 
Overigens een dictator van een kaliber waar Wilders maar magertjes bij afsteekt, alleen weet Wallage dat verhullend te 
verpakken. Daar waren kiezers erg gevoelig voor, verpakkingen dus, en met die verpakking gaven ze de inhoud gelijk maar 
weg. Tot voor kort, want lieden als Fortuyn en Wilders prikten door zowel verpakking als inhoud, en toen zagen plots vele 
kiezers het licht. Dezelfde Wallage -ongeveer even knettergek als Vogelaar- had recent een unieke zaak in zijn stad, waarbij 143 
(!) meisjes werden opgepakt voor winkeldiefstal. Wallage reageerde daarop door de schuldvraag bij de ondernemers te leggen, 
want ‘die maken het veel te makkelijk om te stelen’. Dat dezelfde winkeliers vaak kapitalen hebben moeten investeren tegen 
diefstal is hem ontgaan, en dievegges en hun opvoeders erop aanspreken is er niet bij, want door Wallage in de slachtofferrol 
geperst. Al dit soort zaken karakteriseert de ‘oude’ politiek in dit land, die door steeds meer kiezers -terecht- de rug wordt 
toegekeerd. Regentisme, nepotisme, elitarisme, gebrekkige realiteitszin, demagogie, machtspolitiek, zelfgenoegzaamheid, 
opportunisme, ze maken allemaal de dienst uit in onze fossiele, verzuilde politiek, terwijl een inspirerend, krachtig en 
toekomstgericht leiderschap ontbreekt. Knopen doorhakkende leiders zijn in dit land altijd al schaars geweest, omdat ze niet 
durven aanvaarden daarmee ook tégen iets te kiezen. En dan resteert een zouteloze consensuspolitiek waarin problemen al dan 
niet onderhuids voortleven, tot het moment van uitbarsting. Dat valt niet een Fortuyn of Wilders kwalijk te nemen, want niet 
meer dan boodschappers, terwijl de oude politiek al net zo’n hekel heeft aan critici als aan inspraak. De ronde modellen van 
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Berlusconi hebben we al lang geleden in onze armen gesloten, er leiden immers vele wegen naar Rome, ook al worden ze nu niet 
meer geplaveid door socialisten.

Wie heeft de beste aanpak van de economische crisis?

Vindt u dat een christelijke school homoseksuele leraren mag weren?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 10 juni 2009, 15:33 uur
Je kan ook vragen of een christelijke school vrouwen, negers, scheelogigen, eenbenigen en andere afwijkingen mag weren, want 
genetisch bepaald. Wat daar nog voor christelijks aan is weet ik niet, maar hun god is wel onbehoorlijk de weg kwijt, met de 
kweek van zo’n stel zwakzinnige discipelen. Misschien ligt het wel aan de in die kringen gebruikelijke incest, goed voor 
zwakstbegaafd, iets dat we van de rechterlijke macht al wisten. In mijn sociale netwerk lopen (goddank!?) tal van homo’s en 
lesbo’s rond, en ik moet toch echt niet besnuffelen dat die ten prooi vallen aan dit soort mens- en levenonterende discriminatie, 
want dan staat de veroorzakers nog iets te wachten. Religies mogen er dus legaal op los discrimineren, tevens vrijbrief voor alle 
andere soorten van discriminatie, gelet op de precedentwerking. Toch zou ik graag nog even het bestaansbewijs van die 
racistische, seksistische, discriminerende haatgod erbij geleverd zien -liefst in drievoud met vertoon van rijbewijs-, want de 
diverse interpretaties van zijn sprookjesschriftgeleerden lopen nogal uiteen, dus liever verneem ik die stank uit Zijn / Haar / Het’s 
eigen koker. Zonder godsbewijs heeft de Raad van State mijns inziens geen poot om op te staan, tenzij ze natuurlijk over Zijn / 
Haar / Het’s alomvattende wijsheid beschikken, maar dat schijnt mensen niet eigen te zijn, volgens dezelfde 
sprookjesschriftgeleerden.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 juni 2009, 22:09 uur
112-Ton Werkhoven—U stelt: ‘Je gaat als homo toch ook niet op een Islamitische school lesgeven ? Dit is of een provocatie of 
je reinste masochisme.’ Tja, je gaat als islamiet toch ook niet in een christelijk land wonen, of als christen in Rotterdam lesgeven, 
want provocatie of masochisme… Met mensen als u hebben we wel erg veel hokjes nodig, en het land zit er al zo vol mee!
Het gaat om gelegaliseerde discriminatie van homo’s, dus van een geaardheid, en niet van een vrije keuze. Het zou dus ook 
hetero’s kunnen betreffen, met eenzelfde of juist aanzienlijk groter risico van ontsporing, maar die worden kennelijk niet 
gediscrimineerd. Graag zou ik de onderbouwing voor dat onderscheid van de Raad van State vernemen, waar voor de wet 
iedereen gelijk heet te zijn, ongeacht zijn seksuele geaardheid. En tevens zou ik dat graag door genoemde ‘christelijke’ 
groepering onderbouwd zien. De Here heeft immers ook de homo’s geschapen, of dienen die onder de Heerscharen geknipt en 
geschoren te worden?
Homo is zogezegd een geboorterecht, en dat kan van religies met hun hersenspoelende vruchtwater niet gesteld worden. De 
wijze waarop (reli)discriminatie plaatsvindt is feitelijk van ondergeschikt belang. Of dat nu door een wetgever, school, 
gebedshuis of gebedenboek geschiedt, het getuigt van onderscheid en uitsluiting, en staat derhalve haaks op onze beschaving. 
Een beschaving die niet gericht is op een (geinstitutionaliseerd) uitsluiten van minderheidsgroeperingen. In ander geval staan 
flora en fauna hoger op de beschavingsladder, dus hebben we nog een lange weg te gaan. Het is echter wel frappant te moeten 
constateren dat het juist religies zijn die steeds opnieuw weer klokken wensen terug te draaien.
Als je een dergelijke discriminatie toestaat is het hek van de dam, niet alleen voor homo’s (en vrouwen, ook zo’n door de 
eeuwen heen en met name door religies getroffen groep), maar ook voor andere minderheidsgroeperingen, naar behoefte en 
keuze. Helaas, u bent neger, en we willen onze school graag ontmaagdelijk blank houden, met instemming van de Raad van 
State. En wat te denken van het uitsluiten van 50+ in werksituaties, 60+ in hangplekverband en 70+ in ziekenhuizen, al dan niet 
gelegitimeerd door relifictie. Kennelijk evolueert innerlijke beschaving niet mee met toegenomen kennis en welvaart.
Er staat ons nog heel wat te wachten, als we dit toestaan. Wellicht dat een minimaal gestoffeerde bovenlip van de Raad van 
Staten met gestrekte arm door hem gewenste uitsluitingen naar een enkeltje treinreis doorverwijst, een tijdspanne van zeventig 
jaar is immers snel overbrugd, en het geheugen is kort. En waarom zou je homo’s wel, en joden niet mogen discrimineren, 
nietwaar. Genocides starten doorgaans met uitsluitingen, maar van ‘wir haben es nicht gewusst’ is nu even geen sprake. Wat 
zitten er eigenlijk voor enge mannetjes in die club van wetboekhouders, wordt het niet eens tijd daar diepgaand onderzoek naar te 
verrichten. Ook vind ik het nogal vreemd dat relifundi’s het ongeboren leven in welke hoedanigheid ook willen beschermen, 
terwijl het eenmaal geboren door hen kennelijk vogelvrij wordt verklaard. Of worden dergelijke embryo’s door hen al in vroeg 
stadium vergast, dat spaart voor later immers heel wat werk -en gas, de energieprijzen rijzen de pan uit- uit.
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Is Geert Wilders een racist?
Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 11 juni 2009, 18:12 uur
Ik heb op de PVV gestemd, dus zal wel racist zijn, volgens Danen en zijn discipelen. Vervelend daarbij is wel dat ik (dankzij 
machtiging) eveneens op de SP heb gestemd, dus ook Agnes Kant moet wel racist zijn, volgens de leer van Danen. Als racist 
stem ik niet op Balkenende, Bos en Rouvoet, want stem niet op fascisten. Door mij als zodanig benoemd, dus zijn ze het ook, 
volgens de leer van Danen en zijn discipelen. Maar ik vermoed dat Danen c.s. de reclamewetten maar al te goed kennen, dus als 
je maar vaak genoeg herhaalt dat Wilders racist is, gaat in ieder geval het domste deel der natie -ook hier rijkelijk 
vertegenwoordigd- daarin geloven. Het gelijk van Wilders werd recent nog bevestigd door Van der Laan, dankzij de 
importbruiden. Als je maar voldoende onderontwikkeld binnen de grenzen haalt (toevallig ook de groep die zich het snelste 
voortplant), dan trek je het niveau steeds verder omlaag. Dermate laag zelfs dat het zelfdenkend en onderscheidend vermogen 
ernstig wordt aangetast, met een heilig geloof in Wilders als racist. Toch zie ik liever mijn haren gespoeld met peroxide, dan mijn 
hersens met de koran, maar ik ben dan ook niet links (en rechts evenmin). Mag er nu weer op de bal worden gespeeld?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 12 juni 2009, 15:24 uur
De vraagstelling is tendentieus, dus de redactie heeft er al antwoord op gegeven, nu de verdere instemmers nog. En wat draagt 
de visie van een links extremist als Rene Damen hier eigenlijk toe bij, anders dan voorspelbaar gereutel. Als vanouds wordt de 
bal hier bij de veronderstelde tegenstander gelegd, maar van dezelfde tegenstander wordt verwacht niet aan vijanddenken te 
doen. In het kielzog van frisse clubjes als NBK opereren de zelfbenoemde anti-fascisten. Dat zijn dus de lieden die geweldloze 
demonstraties van glibbers als Joop Glimmerveen met geweld de kop in proberen te drukken, en de vrouw van Janmaat destijds 
de rolstoel in hebben gewerkt. Fascisten, die zich als anti-fascist manifesteren, volgens beproefd concept. Fascisme en links 
extremisme vertonen nogal wat raakvlakken, en met beide heeft Wilders weer niets van doen. Ik vermoed dat een figuur als Rene 
Danen in het manipuleren van mensen en meningen niets onderdoet voor Wilders. Misschien kan de laatste zelfs van hem leren, 
want waar Wilders onverbloemd zijn mening geeft, tracht Danen via slinkse (om)wegen hersens te spoelen met zijn troebele 
badwater, wat hem feitelijk veel gevaarlijker maakt.
Maar het zou de redactie van NRC sieren in dezen eindelijk eens met inhoudelijke vraagstelling te komen, want de boodschapper 
kennen we inmiddels wel, en de vele wijzen van demoniseren eveneens.
Zo zou de vraag kunnen luiden of en wat de islam toevoegt aan onze cultuur, en hoe het komt dat in relatief zeer korte tijd die 
religie de beeldvorming -vooral in ongunstige zin- domineert, terwijl voorheen de gemiddelde polderlander bij ‘moslim’ aan een 
nieuw soort kroket dacht. En ook zou de vraag gesteld kunnen waarom een niet geringe groep moslims zich zo nadrukkelijk 
wenst te profileren in een hen vreemde cultuur, en ook waarom het zo wenselijk is dat kerken verdwijnen en moskeeen 
verschijnen, bijvoorbeeld. Kortom, vragen te over die er wel toe doen, want over de boodschapper weten we nu wel voldoende.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 10:24 uur
Ons land telt veel meer allochtonen dan geregistreerd staan, dat blijkt wel. Als ik sommige reacties hierboven lees, dan is ook het 
linker smaldeel -groot in het verschieten van losse flodders- hard aan een inburgeringcursus toe.
107-Rene Gerritsma—U draait het graag helemaal om, en dat lijkt me een uitstekend idee, al doe ik niet aan linksdraaiende zuren. 
Maar het van een andere kant belichten bevalt me wel, dus ik kom ook maar even aan uw draaitafel zitten.
We schrijven het jaar des Allah’s 2009. Cuius regio eius religio (voor degenen die het Grieks niet machtig zijn: wiens gebied, 
diens geloof). De welvaart in Nederland is inmiddels tot een dermate laag peil gedaald dat enkele tienduizenden roomblanke 
landgenoten besluiten naar Marokko af te reizen, alwaar de honingpotten lonken. In de daaropvolgende jaren wordt hard 
gewerkt, en omdat het accent dáárop ligt is er geen vuiltje aan de zonovergoten lucht. Een deel van het verdiende geld wordt naar 
Nederland overgeboekt, om vrouw en 1,2 kind te onderhouden. Dat laatste ligt overigens niet aan gemankeerd zaad, maar wel 
aan het idee dat ontkiemen veel tijd en geld kost, en dat kan beter besteed. Daarnaast is het land al overvol, dus planten we wel, 
maar liever niet voort, tot groot ongenoegen van het christelijk deel der natie. Aldus verstrijken de Marokkaanse jaren in 
vreedzame coexistentie. Nederlanders laten de Marokkanen ongemoeid, en omgekeerd is dat eveneens het geval. Wel vinden 
diverse Marokkanen de stamppotgeuren in hun volkswijken nogal stinken, en ook al dat opruimen van vuil is hen een doorn in 
het oog, terwijl de Nederlandse kinderen veel te vroeg van straat worden gehaald en in bed gelegd, maar dat wordt gedoogd. 
Ook mag er zo links en rechts een christelijke kerk worden geopend, en in Rabat en Casablanca verrijzen de eerste coffee- en 
seksshops, naast haringkramen. Een enkele pastoor vloekt de Marokkaanse samenleving de hel in en hun homo’s de flats uit, 
maar verder is er weinig aan de hand. Wel valt op dat het aantal Nederlanders steeds verder toeneemt, met vooral in de grote 
steden een straatbeeld vol korte rokjes en driekwart broeken. Ook blijken de Nederlandse jongens Marokkaanse meisjes 
regelmatig voor ‘vuile rothoer’ uit te schelden, maar dat ligt aan de verwachtingsvolle uitstraling van de boerka. In de 
zwembaden vol burkini’s is steeds meer Nederlands bloot te zien, tot genoegen van de badmeesters.
Aldus verstrijkt de tijd, tot we het jaar 2040 schrijven. Ali Modaal wordt in de vroege ochtend wreed gewekt door het geluid van 
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schoten, wrijft zich de ogen uit (ook al zo’n wreed gebeuren!) en kijkt naar buiten. Daar ligt de bekende, sterk opkomende 
politicus Fouad Fortuyn, die zijn waarschuwing voor verregaande christendominantie met kogels beloond zag. Vooral uit de 
lopen van links Marokko, die hem jarenlang demoniseerden; ze kregen daar ook alle ruimte toe, van politiek en media, want 
wars van veranderingen. Even later hoort Ali wederom een kreet, en ziet dat Mohammed van Gogh met een mes in zijn buik op 
zijn einde ligt te wachten, geveld door een bijbelfundamentalist. Aan dat mes zit tevens een briefje geregen dat de Heer het zo 
heeft gewild, dus niets aan de hand. Weer later hebben twee vliegtuigen de Ka’ba te Mekka met de grond gelijk gevlogen, 
waarop nogal wat Nederlanders beginnen te juichen, want Hij is ook zonder sloopvergunning tot grote daden in staat. En 
tenslotte worden er links en rechts stille tochten gehouden, als gevolg van Marokkanen die Nederlanders beleefd verzochten niet 
over de stoep te rijden. Het straatbeeld ziet er inmiddels ook iets anders uit. De straten van Rabat -maar dat kan ook Casablanca, 
Agadir of Tanger zijn- vullen zich met luchtig geklede meisjes, die hun zichtbare navelpiercings laten dansen onder de smoorhete 
zomerzon. Hun moeders lopen in hotpants en doorkijkbloes (mode is een repeterend gebeuren) te heupwiegen door de kashba’s, 
en hun vaders duwen de kinderwagens voort. Naast of juist vier passen achter hun vrouwen, want dat komt het uitzicht ten 
goede, terwijl duidelijk is wie de broek aan resp. uit heeft. Commercieel succes wordt door de Nederlanders geboekt met 
antiklitshampoo, het pijnloze alternatief voor besnijden. Overal verschijnen kerken en synagogen, worden moskeeën afgebroken, 
en bepalen keppeltjes en nonnenkapjes alsmede bruine habijten in toenemende mate het straatbeeld. De Nederlandse koning Ali 
Alexander en zijn kabinet verordonneren lijsten met Nederlandse geboortenamen in de Marokkaanse gemeentehuizen te hangen, 
want dat schept een band met het moederland en uiteindelijk bakken geld in de staatskas. Ook het geloof wordt in hevige mate 
beleden. Kortgerokte meisjes lopen de moskee in, en buigen met grote regelmaat diep richting Mekka, waarop de mannelijke 
aanwezigen nog veel dieper en langer buigen, met het oog op Kwatta. Dit alles onder luide dankgebeden aan Allah, Zeeman en 
Marlies Dekkers, wier naam zowel de gemeenschap als de hoofddoekjes in stand hield. Tienduizenden Marokkaanse 
Nederlanders hebben inmiddels besloten hun bruid uit Nederland te halen, want burka’s staan voor kat in de zak, en ons kent 
ons, naast eeuwigdurende bijstand. Inmiddels zijn er twee miljoen Marokkaanse Nederlanders, en breidt dat aantal zich in rap 
tempo verder uit, met bijkomende excessen. Veel Marokkanen vinden Nederlanders nogal onaangepast, reden voor de koning 
om enkele honderden miljoenen in hulpverlening te steken, ook al helpt dat vooral de hulpverleners vooruit. Daarnaast blijkt het 
aandeel van de Nederlanders in de criminaliteit torenhoog, reden voor de Marokkaanse regering om nog maar eens stevig in de 
buidel te tasten, met enkele miljarden voor hulpverlening en getraliede behuizingen, voorzien van alle comfort. In de grote steden 
worden tal van wijken geterroriseerd door groepen Nederlandse jongeren, worden hulpverleners belaagd en Marokkanen uit 
huis gepest. In de regering zit inmiddels één peroxide Marokkaan die tegen dit alles ageert, maar vooral links Marokko begrijpt 
absoluut niet wat het probleem is, want de zon schijnt, en de subsidiekranen staan wijd open. Toch wringt er iets….
Wat dacht u, is dit een reëel scenario? Niet dus, dat weet u evengoed als ik, want die met name islamitische landen zitten al vanaf 
het begin van hun ontstaan berstensvol met Wildersen en Fortuyn’s, die dergelijke ontwikkelingen niet eens hoeven te 
signaleren, ze krijgen immers geen kans te ontstaan. Wij hadden slechts één Fortuyn en hebben één Wilders, dus het valt hier 
allemaal nog reuze mee, nietwaar. En vertel me niet dat voorgaande kabinetten nauwelijks linkse invloed kenden, want de cultuur 
van dergelijke -misplaatste- tolerantie is wel degelijk door links geschapen, en ze hebben er zelf ook nog eens het meeste profijt 
van gehad, via de eindeloze reeks marktkramen voor welzijn en geluk. Er is geen land te bedenken waar dergelijke 
demografische, culturele en religieus getinte ontwikkelingen in amper dertig jaar tijd zonder slag of stoot plaatsvinden, zo dat al 
het geval kan zijn, met een enorme impact op de toekomst. Zoiets schreeuwt om problemen, en je moet toch wel ontstellend 
doof, blind, naïef of hypocriet zijn om dit niet te willen signaleren.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 14:17 uur
131-Jan-Paul van Barneveld—Ik stel de praktijk in de landen van herkomst aan de orde, dus de nagenoeg afwezige tolerantie 
aldaar voor onbekende / ongewenste invloeden. Kennelijk komt dat de ‘zuiverheid’ van zowel een volk als de heersende moraal / 
religie ten goede, zo zal de achterliggende gedachte zijn. Waarom zouden wij dan dát ontstaan en díe gevolgen moeten omarmen, 
waar ieder land m.i. recht heeft op eigen selectiecriteria en (bij)sturing, zoals dat overal in de wereld gangbaar is, van huisgezin 
tot volk. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste decennia is er echter weinig reden tot hoop, want ook hier lopen inmiddels 
aanzienlijk meer islamitische Wildersen rond dan ons eigen peroxide exemplaar. Overigens zijn de spelregels van onze 
‘democratie’ nogal discutabel, maar dat is een andere discussie. En uw ‘hier en daar’ wat moskeeën, burka’s en hoofddoekjes 
betreft begint anders in de grotere steden wel groteske vormen aan te nemen, waar in de toekomst hooguit ‘hier en daar’ nog een 
kerk te ontdekken zal zijn, terwijl verdere uiterlijke verschijningsvormen tot de folklore behoren. Voor de goede orde: het accent 
ligt bij mij niet op het weren van allochtonen, want een samenleving kan me niet kleurrijk genoeg zijn, van Marokkaan tot 
Taiwanees en van Italiaan tot Chinees. Het gaat mij enkel om de vele excessen die helaas vooral tot één groep zijn te herleiden, 
naast de religieuze invloeden vanuit diezelfde groep. Invloeden die ik als onwenselijk beschouw, omdat ze dreigen te domineren. 
Voor dat laatste hoeft u alleen maar de demografische ontwikkeling vanaf de jaren zestig onder de loep te nemen, tevens goed 
voor een reële toekomstvisie. Tegenvraag: Hoe zou het komen, denkt u, dat betreffende combinatie Marokkaan / islamiet al ver 
voor de komst van Fortuyn zowel prominent als negatief in de belangstelling stond en nog steeds staat, waar dat bij geen enkele 
andere groep allochtonen het geval was noch is. En wat is er de oorzaak van dat met name Links (maar ook de confessionele 
partijen) geen enkele compassie met de vele slachtoffers van die zich steeds verder uitdijende groep lijkt te vertonen. Gaan Links 
en sociaal voelend dan zo slecht samen?

Willem Nijmegen zegt: 
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maandag 15 juni 2009, 14:22 uur
136-Leo Lewin—Ik had mezelf ook Leeuw kunnen noemen, maar zou het iets hebben uitgemaakt? Nee hoor, u mag het van mij 
ook hardop zeggen, want ik wilde het gemiddelde niveau van de NRC-lezer eens testen, en bij één daarvan is er in ieder geval 
nog hoop  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 14:37 uur
135-Rene Gerritsma—U vervalt permanent in dezelfde denkfouten, maar als hypothesekoning zit u stevig in het zadel, ook al 
zijn de theses van wrakhout en staan ze op losse schroeven. Wat me wel intrigeert is het antwoord op de vraag of het nu 
onvermogen of onwil uwerzijds is om mensen en zaken te zien zoals ze zijn. U begrijpt: met een antwoord als dat het sneeuwt in 
Kenia terwijl de Noorse fjorden toch echt in bloei staan kan ik geen genoegen nemen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 16:28 uur
134-Rene Aarsman—Die eerste zin graag met bewijzen onderbouwen, want uit niets van Wilders noch PVV blijkt een westers 
(cultureel) superioreitsgevoel. Daarvoor moet u toch echt bij zowel islam als islamitische staten zijn, en dat is uitstekend te 
onderbouwen. Als je invloeden ongewenst acht wil dat nog niet zeggen dat je je er superieur aan voelt, toch. En is het misschien 
de vrijheid van een (deel der) bevolking invloeden op goede gronden al dan niet gewenst te achten, of heeft u liever dat er onder 
alle omstandigheden voor hen wordt gedacht, zoals in Noord Korea bijvoorbeeld. Ik pleit slechts voor gelijkschakeling in 
behandeling, om en passent aan te geven dat de verschillen daarin evident zijn. Leven bestaat immers uit geven én nemen, en niet 
uit dubbel nemen, want dan is er (maar) één partij die zich genomen mag voelen.
Vervolgens gaat u helemaal in uw eigen idee fixe op -resp. alle perken te buiten- door te stellen dat ik me superieur waan en de 
Arabische landen als minderwaardig beschouw. Graag zou ik dat ook even onderbouwd zien, liefst niet met hypotheses. En 
tenslotte verpakt u een groep in de slachtofferrol die dat helemaal niet verdient, want wel goed geïntegreerd. Het is verrekte 
slecht gesteld met het Nederlandse onderwijs, als wat er staat wordt vertaald in Waterstaat.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 20:42 uur
137-Jan-Paul van Barneveld—Naast dat er met de inhoud hiervan feitelijk niets mis is (criminaliteit, jihad en sharia kunnen we 
immers als kiespijn missen), kan er van een dergelijke dreiging ook een preventieve werking uitgaan, die u niet moet 
onderschatten. En hij geeft toch aan dat iedereen die op acceptabele wijze integreert welkom is, en dat is de kern van het verhaal, 
hoe het ook gebracht wordt. Zelf ben ik van mening dat maar een gering aantal criminele Marokkanen en haatzaaiende imams 
met kop en kont het land uit hoeven te worden gezet, om het gewenste effect te sorteren.
Wilders wil helemaal niet waarden van anderen bepalen, maar kent onze eigen waarden wel waarde toe, en die mag hij ook 
beschermen, iets dat te lang is uitgebleven. Kennelijk denken daar enkele miljoenen Nederlanders hetzelfde over, en dat zou de 
oppositie tegen Wilders eens aan het denken moeten zetten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 21:32 uur
148/152-Eisso Post—U heeft niemand in partijen of op dit of een ander forum de problemen zien ontkennen? Dat is alsof je alle 
rokerscafe’s natuurzuivere berglucht toedicht. Ik weet niet (maar heb wel een vermoeden) met welke bril u de postings leest, 
maar ik zou de houten glazen toch eens voor iets doorschijnends verwisselen, dat verruimt uw kijk op zaken. Aldus kunt u 
ontdekken dat terrorisme, moslimconservatisme en straatgeweld vaak uit eenzelfde koker afkomstig zijn, ook zonder die 
bevolkingsgroep over één kam te scheren. Sterker nog, u geeft zelf al aan de ware exponent van het grote wegkijken te zijn -door 
realiteit met mythe te verwarren, en oud links ongemoeid te laten-, waardoor u niet alleen de problemen toedekt, maar tevens de 
(in)standhouders ervan. En wat escalatie betreft: die lijkt me al door het verleden tot stand gebracht in de 5 zetels voor Wilders. 
En dat worden er dus nog veel meer als de problemen nog verder escaleren, bij gebrekkige of afwezige aanpak. En sinds 
wanneer ben je een oplichter als je je om slachtoffers bekommert? Ik weet ook wel dat daders in dit land een ongekend grote 
aanslag op de algemene portefeuille mogen doen, maar zie daar als oplichter eigenlijk betere bestemmingen voor, vandaar. En 
eerlijk gezegd begeef ik me liever niet op websites van extreem linkse splinters als NBK, want daar worden meningen dusdanig 
gespoeld en gemengd tot ze vuurrood zijn, zij het bepaald niet de kleur van liefde en warmte. Ik zou zeggen: probeer uzelf eens 
van een neutrale blik te voorzien, sluit vervolgens Wilders in uw armen (voor zover zijn beveiliging dat toelaat natuurlijk, en u 
weet ongetwijfeld waarom hij beveiligd dient te worden), besnuffel hem terdege incluis de oorzaken van al zijn kwalen -anders 
dreigt immers symptoombestrijding- en stel dan opnieuw een diagnose. Aldus zal blijken of u een te respecteren arts bent of een 
kwakzalver.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 16 juni 2009, 16:18 uur
155-Rene Gerritsma—Uw mening gaat mij zeer ter harte, maar dat doet het geblaf van mijn hond Jomandus (gespecialiseerd in 
het instralen van bomen) eveneens. Zelf heb ik ook iets met bomen, geplant in vruchtbare grond, liefst wijdvertakt en gericht op 
groei. Uw tak- en bladloze skeletten beantwoorden daar niet echt aan, die gedijen weer beter in voedselarme, zure grond. Laten 
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we de diversiteit maar koesteren, soortenrijkdom staat aan de basis van leven. En laten we tevens vaststellen dat onze 
grondsoorten niet geschikt zijn voor wederzijdse groei, dus ik hou uw mening graag voor gezien, want draag water liever naar 
de boom dan naar de zee.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 juni 2009, 10:44 uur
172-Rene Gerritsma— Als u me citeert, moet u er natuurlijk wel de juiste context bij vermelden (grieppandemie), anders wordt 
het even grieperig, onsamenhangend en ongefundeerd als uw ‘betoog’.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 juni 2009, 16:46 uur
166-Jean-Paul van Barneveld—Dat gedachtegoed van de PVV is juist een gevolg -deels van de praktijk, deels van daaraan 
gekoppelde verwachtingen-, en niet de oorzaak, een kenmerkend verschil.
Daarnaast is er eveneens verschil (ik beperk me tot ons land) tussen opkomende ‘bewegingen’ als de islam, en (af)gaande als het 
christendom, ook al blijven splinters als de CU nagenoeg ongewijzigd. Dat zo’n CU de dienst kan uitmaken voor een heel volk 
is een van de vele zwakke plekken binnen wat wij ‘democratie’ plegen te noemen, en daar bestaat ook veel oppositie tegen. Dat 
we juist bewust en na veel moeite afscheid hebben genomen van de dominante positie van dat christendom staat -denk ik- mede 
aan de basis van de aversie jegens de islam, die ons vreemd is, en tevens steeds prominenter aanwezig. Het is echter nooit de 
bedoeling geweest om met het afwerpen van het ene juk het andere binnen te halen. En gelet op het tijdsbestek van enkele 
tientallen jaren kan gesteld worden dat het tempo waarin die ontwikkelingen verlopen ongekend hoog is, terwijl de wijze van 
manifesteren er evenmin om liegt, met name in de grote(re) steden.
Overigens staat nergens geschreven dat Wilders tot deporteren van goed geïntegreerde islamieten -of welke andere groep 
allochtonen ook- wil overgaan, dus dat onderscheid dient wel even gemaakt.
Verschil met Wilders is dat andere politici onder het mom van ‘democratie’ menen te mogen bepalen wat kiezers juist doorgaans 
niet willen, terwijl bij zowel Wilders als zijn kiezers helder is wat beide partijen wel willen, of je het daar nu mee eens bent of 
niet. Als u veronderstelt dat er ook maar één politicus is die méént niet namens u te denken én te bepalen, dan vergist u zich 
schromelijk. Sterker nog, ze worden dat in een democratie zelfs geacht te doen, anders kunnen ze hun programma’s en 
ideologieën immers achterwege laten, want zitten ze voor zichzelf. Dat doen ze nu eveneens, maar noemen dat ‘democratie’.
De vergelijking met de DDR kunt u niet hardmaken en ligt evenmin voor de hand, waar de DDR juist op links gedachtegoed 
gestoeld was. Hoe ideaal dat ervaren werd moet u maar aan de voormalige bewoners vragen, voor zover ze dat juk hebben 
kunnen afwerpen, want vadertje Staat wist zijn kindjes goed in te pakken, vooral in een dwangbuis. En de dwangbuizen van 
orthodox politieke en religieuze ideologieën met bijbehorende heilstaten lijken verdacht veel op elkaar, mogelijk reden waarom 
links zoveel moeite heeft met Wilders.
Extremisme / fundamantalisme roept nu eenmaal intolerantie op, en is daar zelf schuldig aan, het is volstrekt onzinnig dat de 
boodschappers of de bezems te verwijten, iets waar links polderland een naam in heeft hoog te houden. Wat ook intolerantie 
oproept was bijvoorbeeld gisteren op het Journaal te zien: te weten 650 (!!!) geregistreerde Marokkanen tussen de 12 en 24 jaar 
die Gouda terroriseren. Auto’s in brand steken, inbreken, wijken terroriseren, mensen bedreigen etc. Gouda staat niet op zich, 
dergelijke berichten komen vanuit het hele land, dagelijks en in toenemende mate. Kijk ook eens naar Opsporing Verzocht, dat 
geeft een aardig beeld van met name de Marokkaanse realiteit. Dat af te doen met ‘boefjes’ en ‘incidenten’ maakt dat de PVV 
steeds groter groeit. Wat mij betreft inmiddels terecht, want ook mijn keuze is helder: die van hun slachtoffers.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 juni 2009, 12:47 uur
De aloude truc van links, dus verleg het accent, en de benoemde problemen worden tot acceptabel niveau gereduceerd. Dat is 
althans de bedoeling. Echter, niet alleen in ons land wrijven ze sinds enkele jaren dat verblindende zand uit de ogen, zelfs in de 
afgedwongen islamstaat Iran denken ze daar sinds kort anders over…
En ja, het aantal misstanden in samenlevingen is schier eindeloos, en op ieder gewenst ijkpunt kan naar behoeven worden 
gewinkeld, maar het gaat wel om het ‘hier en nu’, en om de behandeling van wat als een groot en nog steeds verder toenemend 
probleem kan worden beschouwd.
Laten we de PVV eens van al die benoemde problemen (ik veronderstel ze inmiddels genoegzaam bekend) scheiden. Geheel 
voorspelbaar -en in lijn liggend met het verleden- wordt er dan dus niets aan gedaan, anders dan nog meer geld en menskracht 
erin pompen zonder noemenswaardig resultaat. Het enige resultaat dat wel geboekt wordt is een nog verder verdeeld en 
verweesd land, met nog veel meer slachtoffers van betreffende groepen. Dat noemen ze niet griepepidemie, maar pandemie.

Ondanks alarmfase 6 voor de grieppandemie volgen geen reisbeperkingen. Is 
dat wijs?
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 14 juni 2009, 11:23 uur
We kennen hier een kankerpandemie, maar die mag niet als zodanig worden benoemd -laat staan onderzocht-, want dan dondert 
de economie nog verder in elkaar. En verder zijn er gewoon wat griepgevallen, zoals altijd. Als je dat al een pandemie noemt, 
dan weet ik er nog wel een paar, zoals de maagzuurpandemie, de onderste rugpijnpandemie, de dyslectiepandemie etc. Wat je 
tegenwoordig iets teveel ziet is dat mensen steeds banger worden gemaakt, om en met niets. Je kan je niet tegen alles verzekeren, 
we zullen het echt een keer moeten aanvaarden.

Kunnen jongens zelfstandig leren wel aan?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 13 juni 2009, 12:49 uur
Waarom zouden ze dat een halve en een kwart eeuw geleden wel kunnen, en nu plotseling niet? Slaan we niet een beetje teveel 
door in al die begeleiding? Weliswaar leven we in een land waar voor ieder probleem een loket met oplossingen wordt 
opengetrokken, maar het lijkt me zowel de zelfstandigheid als de weerbaarheid ten goede komen als ze vanuit eigen inventiviteit, 
creativiteit en doorzettingsvermogen resultaten behalen. En ja, jongens zijn nu eenmaal eerder afgeleid, en schijnen zich ook 
moeilijker te concentreren, maar so wat? Het kan natuurlijk ook zijn dat het gemiddelde i.q. aan inflatie onderhevig is, dus 
dezelfde stof steeds moeilijker wordt opgenomen. Of zou het de speelse wijze (leren moet immers vooral ‘leuk’ zijn) van 
lesgeven zijn waardoor verplichtingen minder worden gevoeld en de stof iets minder goed doordringt. En natuurlijk leven we in 
een tijd waarin enorme hoeveelheden indrukken dienen te worden verwerkt, dus moeten wel de juiste accenten worden gelegd, 
maar ook dat lijkt me niet onmogelijk. Als ze zich bewust zijn van het belang van een studie, de faciliteiten daarvoor in huis 
hebben en opvoeders hebben die in staat zijn te sturen en grenzen weten te stellen, dan lijkt me niet zoveel aan de hand. Dat 
jongens minder tijd besteden aan huiswerk is nog nooit anders geweest, dus ook hier niets nieuws onder de zon. Wat is het 
probleem eigenlijk?

Heeft Nederland de aardgasbaten goed besteed?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 17:08 uur
Ja, laten we daar nu eens een gezellig (eerste vereiste!), grondig en vooral onafhankelijk onderzoek naar verrichten, ter leeringh 
ende vooral vermaeck. Het meeste is namelijk aan vermaak opgegaan, maar dat zal dan blijken, hoewel de verantwoordelijken 
daarvoor -voorover niet voorzien van een eikenhouten jas- die dans ongetwijfeld ontspringen. Zo ben ik bijvoorbeeld razend 
benieuwd naar het uitgesplitste verloop van k(p)osten op Justitie en Sociale Zaken, alsmede in subsidieland, liefst aangevuld met 
prestigeprojecten als de HSL. En als we dat alles dan relateren aan de diverse politieke partijen, dan ontstaat er wellicht een begin 
van inzicht in wat al dan niet als wenselijk kan worden beschouwd, als partij. Dan krijgen we het dus niet alleen voor de kiezen, 
maar hebben we eindelijk ook eens wat te kiezen.

Beschouwt u Iran als een democratie?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 15 juni 2009, 16:50 uur
Het gehalte van een democratie kan o.m. worden afgelezen aan de kracht waarmee betogingen worden uiteengeknuppeld, dus dat 
zit daar wel goed, goed mis dus. En verder heeft het even weinig met democratie te maken als bij ons, waar theocraten de dienst 
uitmaken. Mogelijk dat in de tijd van de sjah nog van zoiets als democratie sprake was, maar sinds de islamitische revolutie is 
het een onomwonden theocratie. Het verschil met onze theocratie is echter niet zo groot, het scheelt een Nekslag.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 juni 2009, 21:53 uur
Het democratische gehalte van Iran (hoe zou je islam en democratie ook moeten rijmen) staat prachtig uitgebeeld op de fotosite 
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http://www.ziza.es. Eerste pagina, onderaan, op balkje boven foto drukken, en de serie verschijnt. De geheime politie waarborgt 
daar de democratie…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 juni 2009, 14:59 uur
49-Joke Aarts—Laat ik even vooropstellen geen antisemiet te zijn (althans niet meer of minder dan anti overige monotheïstische 
religies, splijtzwammen bij uitstek en veroorzakers van verreweg de meeste bloedbaden op aarde), maar desondanks geen enkele 
aanleiding zie de roofstaat Israel met zijn übermenschliche houding jegens Palestijnen te rechtvaardigen. Ik ben er namelijk nog 
niet helemaal uit of je beter ausradiert kan worden, dan als vluchteling in eigen land uitzichtloos en permanent tot op het bot 
vernederd je menselijke waardigheid te moeten verliezen, terwijl die lijdensweg aanzienlijk langer duurt, inmiddels ruim zestig 
jaar zelfs. Als alle vervolgde (zelfbenoemde) volkeren / rassen / religies ter wereld een eigen staat zouden (hebben) mogen 
opeisen, dan zou de verdeeldheid nog veel groter zijn dan nu het geval is. Er bestaat tevens geen enkele aanleiding te 
veronderstellen dat de joden na WOII in hun landen van herkomst onbeschermd zouden moeten leven, juist omdat het 
schuldgevoel in die landen zo groot was, en nog steeds is. Met dat Europese schuldgevoel hebben we vervolgens de Palestijnen 
opgezadeld, en de joden zelf hebben daar ook nog eens op de grofste wijze misbruik van gemaakt, alle fictieve aanspraken uit 
sprookjesboeken ten spijt. Wat resteert is een tegen wil en dank gevormd en met tal van kunstgrepen in stand gehouden land, 
waarin bestanden met hetzelfde gemak worden geschonden als mensenrechten met voeten getreden. Als je je bestaansrecht aan 
militair overwicht moet ontlenen staan je kennelijk weinig andere argumenten ter beschikking. En natuurlijk had Israel al die 
Palestijnse gebieden naar Duits voorbeeld kunnen platbombarderen, maar Amerika en Europa hadden even genoeg van die vorm 
van gelijk -het oogt ook zo onbeschaafd, en de omringende olielanden dienen gekoesterd-, dus eigen je je dergelijke gebieden 
sluipenderwijs toe, door geforceerde oorlogen en koloni(a)sering bijvoorbeeld. Met stilzwijgende instemming van dekhengsten 
Amerika en Europa een kwestie van tijd, geduld is een schone zaak. En bij voorkeur de vruchtbaarste gebieden natuurlijk, want 
dat mes snijdt aan twee kanten, een proces dat al even lang gaande is. En indien ik jood zou zijn (zoals door u gesteld) dan zou ik 
me als nietsontziend agressor kapotschamen voor een dergelijke gang van zaken, want zou evenmin willen dat het mezelf zou 
worden aangedaan. Het antwoord op een ‘waarom’ van een uitblijven daarvan zou wel eens aan de basis kunnen staan van die 
wijdverbreide jodenhaat van destijds, ook tot uitdrukking komend in de nadien schielijk weggeschrapte spreekwoorden en 
gezegdes uit woordenboeken, die zo u weet alle een negatieve lading droegen. En als ik Palestijn zou zijn? Ik zou niet rusten 
voor die staat met het grofste geweld tegen de vlakte was geholpen, dus de echte Palestijnen aldaar gedragen zich nog uiterst 
beschaafd, en dat kan van de joden niet worden gezegd. Ook wat u hier durft te beweren over de kweek van ‘nieuwe 
Palestijntjes’ is werkelijk een gotspe, waar de joodse kolonisten zich als bijbelse plaagratten voortplanten (ik laat de import maar 
buiten beschouwing), terwijl de verhoudingen in ‘oorlogs’doden en -gewonden volledig uit balans zijn. U weet nog wel vanuit 
de meest recente geweldsuitbarsting, 13 dode Israëliërs tegenover 1284 Palestijnen (naast 4336 gewonden), waaronder 280 
kinderen onder de 18 jaar. Ze moeten dus wel voortplanten, want ze worden stelselmatig uitgeroeid, ausradiert zogezegd. Uw 
motivatie in dezen deugt voor geen meter, en die van Wilders trouwens evenmin.

Bemoeit de politiek zich te veel met het Nationaal Historisch Museum?

Zijn de betogingen in Iran een voorbode voor een revolutie?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 17 juni 2009, 17:36 uur
Het is anders wel het westen geweest dat via Irak een dikke vinger in de pap had bij de oorlogen tegen Iran, dus enig 
wantrouwen over onze ‘goede’ bedoelingen is wel op zijn plaats, waar opportunisme de dienst uitmaakt. Rusland heeft ook 26 
miljoen mensen verloren in WOII, dus dat die het westen gretig omarmen ligt al evenmin voor de hand. Voordat we oordelen 
dienen we er wel goed van doordrongen te zijn dat met hulp van het westen (in)direct tal van oorlogen zijn geinitieerd die zonder 
onze inbreng mogelijk nooit hadden plaatsgevonden. Op veel plaatsen ter wereld zit de reactie op ‘ons’ handelen in het zadel, 
dus enige nuance is ook bij Iran op zijn plaats. Als een volk rijp is voor revolutie, dan komt die er vroeg of laat ook, en werpen 
ze het bestaande juk af. Maar hetzelfde volk zal zich afvragen wat het alternatief is, en het is maar helemaal de vraag of ze daar 
geschikt en rijp voor zijn. Meestal begint zoiets met betogingen, studenten al dan niet hand in hand met arbeiders voorop. Als dat 
in Iran kans krijgt aan te houden, dan wordt het een uitdijende olievlek, maar het is nog te vroeg daar nu al verwachtingen aan te 
verbinden, daar is dat Plein nog te Hemels voor.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 18 juni 2009, 21:46 uur
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Toch vreemd, Wilders ageert -ook preventief- namens een deel van ons volk tegen de dominantie en uitwassen van de islam, en 
krijgt honderden vooral negatieve reacties. Nu echter een islamitische bevolking tot inkeer dreigt te komen is de respons 
minimaal, en de stilte overdonderend. Waar zijn de linkse Wildershaters gebleven, of komt dit even niet in hun doodlopende 
straatje van pas…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 juni 2009, 12:07 uur
28-E. Starink—Ze strijden daar voor zichzelf, dus zullen inderdaad geen boodschap hebben aan elders, op adhesiebetuigingen 
na. Maar er is wel degelijk een overeenkomst te ontdekken tussen wat zich daar en hier afspeelt. Wilders voorziet wat daar 
gebeurt als onze toekomst, en wil liever voorkomen dan genezen. Met die zienswijze hoeft u het niet eens te zijn, maar dat is een 
ander verhaal. Het gaat me bij de vergelijking dan ook niet om Wilders, maar om de nogal selectieve verontwaardiging, ook in 
zwijgen uit te drukken.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 19 juni 2009, 15:21 uur
32-Emil Havas—Hilarisch, uw reactie! Ik deel uw conclusie, maar begrijpt u dan niet dat we hier met een wereldleider van 
formaat te doen hebben? Dat is een uiterst zeldame soort die we moeten koesteren!

Trad het OM met de huiszoeking bij een Telegraaf-journalist buiten zijn 
boekje?

Grijpen medici en gebruikers te snel naar antidepressiva?

Diplomatieke betrekkingen met Iran verbreken?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 23 juni 2009, 16:20 uur
Een Raad van Hoenders die van de leg raakt van een Deense cartoonist, zal ook het zaad van Wilders wel oppikken, al gaan ze er 
ongetwijfeld niet harder van lopen. Maar als dat zaad over Europa wordt uitgezaaid, dan moeten zelfs de Iraanse 
relibatterijkippen er vroeg of laat wel aan geloven. Of wij de diplomatieke betrekkingen moeten verbreken? Ehhh hoeveel kost 
dat? En ehhh laten we eerst even wachten wat de andere landen doen (naar de Balkenende-generator). Resumerend kunnen we 
dus nu even toetsen wat Europa werkelijk waard is, naast de monetaire unie.

Foto van stervende demonstrant Neda (te) schokkend?
Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 23 juni 2009, 14:00 uur
Foto’s zijn niet schokkend, dat voorrecht geniet alleen het menselijk brein, dat tot alles in staat blijkt te zijn. De waanzin van 
ideologieen in zijn algemeen en religies in het bijzonder is hier weer eens treffend in beeld gebracht. Onze zekerheid: over 50, 
500 en 5000 jaar krijgen we dezelfde beelden te zien, veroorzaakt door een legale gekte die miljarden in zijn greep houdt.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 23 juni 2009, 21:44 uur
9-JN de Graaff-Ik twijfelde na het zien van de beelden eveneens, maar wierp dat weer snel van me af, want het laatste dat je erbij 
denkt (of wilt denken) is enscenering. Waar ik aan bleef haken was de aanwezigheid van dat bloed in haar gezicht, alsmede de 
bloedbanen. Gelet op de bewegingen van haar hoofd (in het filmpje) vraag ik me af hoe dat linkeroog onder het bloed kan 
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komen, vanuit de neus, waar het rechteroog meer voor de hand zou liggen, zo dat al mogelijk zou zijn. Als je het ontstaan van 
dat bloed beeld voor beeld bekijkt, is haar gezicht bij het eerste beeld gaaf, en bij het volgende zit er een streep vanuit de neus, 
terwijl twee beelden verder opeens een streep bloed links en rechts vanuit de mond zichtbaar is. Gelet op de opnamesnelheid mis 
ik overgangen, vooral bij de close ups. Ik weet niet of dat bij dergelijke opnamen door mobieltjes gangbaar is, dus wil er geen 
oordeel aan verbinden. Echter, bij de beelden 10 en 13 zie ik een hand met iets erin pal boven haar gezicht, alsof er een spons 
wordt uitgeknepen. Ik zeg niet dat het zo is, maar de suggestie wordt gewekt, als je er nader bij stilstaat. Vervolgens: zo voor het 
oog ligt ze met haar rechterbeen boven een plas bloed (of is dat een doek?), terwijl een schotwond in haar linkerbeen zichtbaar is, 
en een eind onder dat been nog iets van een zwarte mantel o.i.d. ligt. In ander geval zou ze zichzelf opzij hebben moeten werken, 
waar ineenkrimpen richting schotwond logischer zou zijn, lijkt me. Toch is naar verluidt alleen sprake van een schotwond in 
haar borst, terwijl veel handen zich hoger bevinden, en een slagaderlijke bloeding lijken te willen stoppen. Kortom, ik heb 
eveneens nog wat vragen, in het verlengde van wat u erover stelt.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 24 juni 2009, 21:43 uur
Tja, in uw laatste regels bespeur ik een contradictie, haar dood ontkracht immers mogelijke enscenering, tenzij…maar daar durf 
ik absoluut niet aan te denken, hoewel menselijke monsters overal opduiken, dat wel. Toch blijf ik me verbazen over dat 
bebloede oog in die houding, maar dat zal ongetwijfeld komen door ontbrekende beelden. Ik ga ook niet verder zoeken, daar is 
het allemaal veel te tragisch voor.

Kan een internetbelasting de kranten helpen?

Belgische koning wilde Nederland inlijven. Goed plan?

Moeten ministers hun creditcardgegevens openbaren?

Was Michael Jackson de koning van de popmuziek?

Reactie op discussie over leerprestaties jongens

Reactie van Kees van Grootheest op lezersdiscussie over antidepressiva

Een ambtenaar omkopen tijdens je verre reis. Mag dat?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 22:17 uur
Een bevolking tegen beter weten in miljardenvretende projecten als de HSL en JSF aansmeren, mag dat? Een bevolking onder 
valse voorwendsels een oorlog inslepen, mag dat? Een bevolking schijnreferenda voorhouden, mag dat? Een bevolking via een 
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ondoorgrondelijke kromming ongewenst een Europese grondwet inloodsen, mag dat? Een werkende bevolking met 
twijfelachtige argumenten nog twee jaar langer aan het werk houden, mag dat? Een bevolking steeds verder van zijn moeizaam 
bevochten vrijheden ontdoen, mag dat? Let wel, we hebben het hier over miljoenen gedupeerden, terwijl de veroorzakers 
nagenoeg ongemoeid hun gang (door)lobbyen, en -liegen. Hoezo een ambtenaar in verweggistan omkopen? In Kabinet, Kamer 
en Europa wordt niet anders gedaan, ook al komt er geen dollar aan te pas.

Is bescherming van de koopvaardij een overheidsplicht?

Moet er een wet komen tegen het leveren van censuursoftware aan landen als 
China?

Moet de kroonprins weg als commissaris bij DNB?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 15 juli 2009, 16:57 uur
WA komt uit een dynastie waarvan de mannelijke exemplaren vooral zaad exporteerden, en de vrouwen nog iets van 
verantwoordelijkheidsbesef jegens ‘het volk’ vertoonden. Al werd daartoe in oorlogstijd wel afstand gecreëerd, want 
onderscheid moet er zijn. Het gaat om de toegevoegde waarde van een koningshuis, en dan kom je al snel aan meelevende 
mimiek, lintknippen en koekhappen, want veel meer vertrouwen we ze niet toe. Belangrijke vraag lijkt me dan ook of dat 
knippen en happen tegen die prijs moet geschieden.
Dat WA zichzelf ontwikkelt is een uitstekende zaak, maar of dat het land ten goede komt is een tweede, want vleugellam tot in de 
kist. Wat resteert is de façade van bindende factor, en zolang we als alternatief daarvoor Balkenende hebben mag WA van mij 
met een Napoleonsteek op en Duits bloed in d’aderen via het Wilhelmus trouw zijn aan de koning van Spanje, incluis franje. 
Maar als commissaris van DNB lijkt hij me niet echt geschikt, want in de gouden koets op weg naar Icesave kon hij het wel eens 
verrekte koud krijgen.

Hebben ook nieuwe politieke bewegingen recht op subsidie?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 21:52 uur
Niet het ledental, maar het aantal kiezers i.c. kamerzetels zou voor honorering in aanmerking moeten komen. Leden vormen geen 
afspiegeling van een partij, zo bewijst ook de praktijk. Als betreffende partijen zeggenschap zouden krijgen naar rato van het 
aantal leden, dan vonden er wederom aardverschuivingen plaats, vooral naar afgeslankte vorm.
Als in wat we ‘democratie’ plegen te noemen bewegingen als die van Wilders en Verdonk (kunnen en mogen) ontstaan, dan 
dienen die op eenzelfde wijze gehonoreerd te worden als de rest, dus op basis van het aantal kiezers / zetels, daar heeft Ter Horst 
volkomen gelijk in. De aversie tegen dergelijke bewegingen duidt op het krampachtig willen handhaven van een nagenoeg failliet 
stelsel, want de democratie is hier volledig ontmanteld, stelselmatig afgebrokkeld tot smakeloos surrogaat. Mede dankzij het gros 
der kiezers, dat zich niet bewust is, kan of mag zijn van hetgeen ze kiezen. Over de aanschaf van een driewieler wordt beter 
nagedacht.
De angst voor ‘bewegingen’ begrijp ik ook niet zo goed, want driekwart van de wereld (w.o. een belangrijk deel van Europa) is 
er door ontstaan, van republiek tot dictatuur. Naar ik aanneem omdat mensen juist door bewegingen worden bewogen. En ook al 
ben ik niet links (noch rechts), nog altijd verkies ik een door de bevolking gekozen Chavez boven een ‘democratisch’ gekozen 
Balkenende, dat scheelt tevens in mistige achterkamertjes gesmede coalities.
Ons land is toe aan een regering van en voor Algemeen Belang, want met al die fossiele, verzuilde deelbelangen hebben we het 
nu wel gehad. Regeringsprogramma’s dienen niet in het kader te staan van CDA-boeren, CU-dominees, PvdA-ehhh, VVD-
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ondernemers, D’66-kameleons etc. etc. Wat we nodig hebben is krimp (liefst zonder kramp, dus niet in de laatste plaats in 
bevolkingsaantal) en (langetermijn) visie, twee artikelen in dit land die uiterst schaars zijn. Als een beweging daar als opmaat toe 
kan dienen, dan moet dat maar, ook al zitten er de koppen van Kant of Wilders aan vast. Liefst in combinatie trouwens, met voor 
ieder eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, op de terreinen waar ze zich in hebben bewezen, of goed in (worden 
verondersteld te) zijn. Wat we in enige regering nodig hebben zijn gevoelsmensen, waar het nu nog vergeven is van 
dossiervretende robots.

Waarmee moeten omroepsalarissen boven Balkenendenorm gefinancierd 
worden?
Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 9 juli 2009, 21:34 uur
Wat wij hier coryfeeen noemen laten ze bij de BBC de koffie rondbrengen, tegen minimumloon. Ik zie echt niet in waarom in dat 
vrijblijvende, lichtvoetige babbelcircuit meer zou moeten worden verdiend dan pakweg de halve Balkenendenorm. Matthijs van 
Nieuwkerk, Pauw en Witteman, de gemiddelde schoolkrant zou erop kunnen drijven, maar bij diepgang gaan ze direct kopje 
onder. En verder ben ik het bij wijze van uitzondering volledig eens met 35 / 36 Louis Sartorius, want we krijgen hier op de buis 
een lading bagger te verwerken waar zelfs straathonden nog geen brood van lusten. Die vooral op Amerikaanse leest geschoeide 
wegwerpartikelen dienen we eindelijk eens buiten de deur te houden, waar Europa zelf genoeg te bieden heeft. Frankrijk en Italie 
leverden en leveren nog steeds kwalitatief hoogstaande films af, maar de consument is het denken helaas verleerd, dus vreet alles 
wat hem in de bek wordt geworpen, zolang het maar naar hamburgers smaakt. Goddank hebben we hier nog zoiets als een 
VPRO voor achtergronden, films en documentaires, maar daar houdt het grotendeels mee op. Gewoon die norm instellen voor 
alle presentatoren, en degenen die willen vertrekken naar de commerciele omroepen moeten dat vooral doen, we hebben gezien 
hoe dat bijvoorbeeld met Spijkerman afliep. Ik zou er beslist niet rouwig om zijn als het gros vertrekt, want dan zijn we hopelijk 
tevens van al die kruisbestuiving verlost, en krijgen echte talenten misschien een kans.

Uitspraak Hoge Raad over advocaat bij politieverhoor schiet tekort

Neemt u wel eens een taxi in Amsterdam?

Hebben de Oeigoeren pech islamitisch te zijn?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 8 juli 2009, 17:48 uur
42-Yves Baert zegt: ‘Waarom is er bv. een embargo tegen Cuba en niet tegen China?’
Gewoon, omdat we gaan eten bij de Chinees, en (nog) niet bij de Cubaan! En om dat eten in al zijn verschijningsvormen draait 
het, de rest is bijzaak, tot mensenrechten toe. Laten we de mens niet mooier voorstellen dan hij is, namelijk een hypocriet 
opportunistisch wezen met een heilig oog voor eigenbelang. Graag bereid om anderen de les te lezen, en het liefst lessen waar 
zelf geen lering uit is of wordt getrokken. Aldus evolueren we van knuppel naar atoomgeleide raket, maar feitelijk staan we in 
ontwikkeling stil, alle religieus en Darwiniaans geleuter ten spijt. De Oeigoeren hebben de pech mens te zijn…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 14:14 uur
53-Gloria van der Spek—Tja, Gloria, dat is een punt om even bij stil te staan. Want staan we nu eigenlijk stil of wikkelen we 
onszelf af… De mythe van ‘vooruitgang’ lijkt me inmiddels wel doorgeprikt, althans voor hen die in dergelijke gangen geen 
(spirituele) ingang ontdekken, waaronder ondergetekende. De impact van een knuppel is weliswaar kleiner dan die van 
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betreffende raket, maar zowel doel, middelen als afgelegde weg staan voor stilstand. Van een soort dat geschapen heet te zijn 
naar gods beeld en gelijkenis, maar zo’n god gun je toch niemand, al zijn we er allen mee opgescheept, als zelfbenoemde goden. 
Misschien doen we slechts aan kringloop, al is het niet ten bate van de Aarde alsmede overige vormen van leven. We dolen maar 
wat rond, op Aarde en in ons brein, en het lijkt me zeer aannemelijk dat ook de grenzen van dat laatste eindig zijn. Ik denk dus ik 
besta, een arrogante kromredenering, alsof denken een bestaan rechtvaardigt, waar de dagelijkse praktijk van het tegendeel 
getuigt. Maar de meute weet zich weer bevestigd, de belangrijkste functie van de filosofie. Misschien kan je beter een instinct 
volgen, om je van een bestaan bewust te zijn, want dat sluit andere bestaansvormen juist niet uit, het handelen is er zelfs op 
gericht. Die Oeigoerezen waren beter afgeweest zonder religie, zonder nationalisme en zonder grenzen, net als de niet-
Oeigoerezen. Dus met een minimum aan denken, waarop een maximum aan bestaan, denk ik  .

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 14:32 uur
67-Louis Sartorius—Als dè Oeigoeren, dè Fransen, dè Christenen en dè Moslims niet bestaan, dan bestaat hèt gedachtegoed van 
de door u zo gehate Wilders evenmin. Een iets minder selectieve benadering zou wel zo prettig zijn, waarvan akte. Maar ik ben 
ook niet de beroerdste, dus denk even met u mee: dè Duitser in WOII bestond ook niet, we hadden gewoon te maken met een 
groepje ontspoorde boefjes, toch…

Melkert Irak-gezant voor de VN: goede zaak voor Nederland?

Hoe beoordeelt u de milieu-afspraken van de G8-top?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 15:16 uur
De meest effectieve milieu-afspraak, namelijk bevolkingskrimp, is wederom niet aan de orde gekomen, dus resteert pappen en 
nathouden, als gebruikelijk.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 14 juli 2009, 12:51 uur
Ik kan ongetwijfeld twintig miljoen auto’s in Nederland kwijt, zolang er maar geen motor in zit, dus de noodzaak tot besturen 
ontbreekt. Maar au moment dat die auto’s gaan rijden word ik geconfronteerd met een enorme regelgeving, vervuiling, 
natuurkrimp, gezondheidsaanslagen, sociale onvrede etc. Zo kan ik ongetwijfeld ook twintig miljoen mensen in ons land kwijt, 
zolang er maar geen brein in zit om ze tot denken en handelen te bewegen. Helaas, dat brein zit ingebouwd, en het gebruik ervan 
eveneens. En dat niet met een levensduur van een jaar of tien, maar gemiddeld zeventig jaar en langer. Als je de impact daarvan 
niet begrijpt, dan begrijp je van mensen noch leven iets, en kom je tot loze kreten als bij posting 37 geuit ‘Doen 
bevolkingsaantallen ertoe? Nee, en nogmaals nee.’ Vermoedelijk een CDA-stemmer, idolaat van tweebeens varkensflats.

Mag Neelie Kroes blijven als eurocommissaris?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 10 juli 2009, 15:32 uur
Het gaat om de kwaliteit, niet om die idiote partijpolitiek, dus Kroes moet gewoon aanblijven, ze heeft zichzelf ruimschoots 
bewezen.

Wat is de nalatenschap van Simon Vinkenoog?
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Willem Nijmegen zegt: 
maandag 13 juli 2009, 14:46 uur
Simon is nu geschiedenis, en die wordt niet geschreven, maar ingekleurd. Wat resteert is een kleurrijke illusie, met een iets 
langere houdbaarheidsdatum dan gangbaar. En vermoedelijk weet hij als de beste dat een posthuum eerbetoon dat gat daarvoor 
niet dicht.

Deeltijd-WWer als vrijwilliger aan de slag?

Eicellen van vrouwen invriezen voor gebruik later. Een goed idee?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 15 juli 2009, 16:48 uur
Neem toch een huisdier, dat scheelt een leven lang verhitte discussies en kopzorgen, en het komt de individuele vrijheid en 
gewenste bevolkingskrimp ten goede! Maak van al dat zaad en die eicellen maar een gastronomisch hoogtepunt, die aanvoer zal 
nooit stagneren. Of maak er hosties van, de paus klaagt immers ook al over de kwaliteit van het zaad. Zonder CDA / CU in de 
kaart te willen spelen heb ik tevens de indruk dat onze soort steeds verder degenereert, mogelijk mede dankzij al die kunstmatige 
ingrepen. Zowel fysieke als mentale afwijkingen nemen evenals gedragsstoornissen in rap tempo toe, en aldus krijgen we ons 
tegennatuurlijke handelen (in)direct op ons bord uitgeserveerd. Zo kweek je geen sterke rassen, dus laat de natuur gewoon zijn 
beloop, dat komt het overleven ten goede.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 15 juli 2009, 22:12 uur
Neem toch een huisdier, dat scheelt een leven lang verhitte discussies en kopzorgen, en het komt de individuele vrijheid en 
gewenste bevolkingskrimp ten goede! Maak van al dat zaad en die eicellen maar een gastronomisch hoogtepunt, die aanvoer zal 
nooit stagneren. Of maak er hosties van, de paus klaagt immers ook al over de kwaliteit van het zaad. Zonder CDA / CU in de 
kaart te willen spelen heb ik tevens de indruk dat onze soort steeds verder degenereert, mogelijk mede dankzij al die kunstmatige 
ingrepen. Zowel fysieke als mentale afwijkingen nemen evenals gedragsstoornissen in rap tempo toe, en aldus krijgen we het 
tegennatuurlijke handelen en leven (in)direct op ons bord. Zo kweek je geen sterk ras, dus laat de natuur gewoon zijn beloop, dat 
komt het overleven ten goede.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 16 juli 2009, 18:29 uur
31-M.Kraak—Jawel, het aantal (on)mogelijkheden is schier eindeloos, maar dat is nog geen reden om in vertwijfeling ten onder 
te gaan. Leven bestaat voor een belangrijk deel uit keuzes, en ik heb stellig de indruk dat we in het verleden verkeerde keuzes 
hebben gemaakt, door juist niet te (willen) kiezen bijvoorbeeld. Maar nu kwantiteit en kwaliteit aantoonbaar uit de hand zijn 
gelopen, zullen we wel moeten, vandaar. En dat zal inderdaad tot verboden kunnen leiden, het is niet anders, willen we als soort 
overleven. Selecteren aan de basis; we doen bij andere soorten niet anders, dus waarom onszelf ontzien. Bij een meetbaar hoog 
risico moet je ingrijpen, anders doe je jezelf misschien nog niet, maar toekomstige generaties wel tekort. De tijd van het ik-en-nu-
denken lijkt me langzamerhand wel voorbij, we hebben ook verantwoordelijkheden naar een toekomst toe.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 17 juli 2009, 14:15 uur
57-Guusta van Gent—We zijn het dus eens, uw 1e t/m 3e alinea zou door mij geschreven kunnen zijn, mijn eerdere postings 
elders over gewenste bevolkingskrimp en de schadelijke effecten van onze soort getuigen daar ook van. Ik pleit dan ook voor 
decimering van onze soort in samenhang met kwaliteitsverbetering. Dus daar waar de Here steken heeft laten vallen, want 
volgens mij had Hem/Zij/Het aardig wat goddelijke whisky achter de kiezen tijdens de schepping. U begrijpt, eveneens als 
atheist schep ik liever zelf, ook orde.
En wat dat ’selecteren aan de basis’ betreft het volgende. Ik realiseer me de kans op misbruik, hoewel edelgermaanse rassen 
feitelijk niet verschillen van hun edeljoodse, edelislamitische en wat er nog meer aan en met edele evenknieen rondloopt, op de 
selectiemethoden na. Het maakt daarbij niet zoveel uit of de handleiding in een kerk / synagoge / moskee of in een ziekenhuis 
ligt. Bij die religies is het misbruik inmiddels ruimschoots bewezen, dus ik geef het ziekenhuis vooralsnog het voordeel van de 
twijfel. Temeer, omdat het doel nogal wat middelen heiligt, en dat kan van religies niet gezegd worden. Het is dus een kwestie 
van: laten we het aan de Here over (oftewel leggen we ons leven in de hand van een permanent bezopen psychopaat), of nemen 
we het zelf ter hand, voorzover mogelijk en ter correctie. Ik opteer toch maar voor het laatste, want het eerste heeft ons zover 
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gebracht.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 17 juli 2009, 14:29 uur
54-M. Kraak—Ik ontken het door u gestelde over de evolutie beslist niet, en zou daar ook nog de ‘keten’ aan willen toevoegen, 
waar we ons eveneens buiten hebben geplaatst, om deze enkel en alleen nog te verstoren. Ons brein zit ons in de weg, en 
daarmee alle andere soorten van leven, alsmede de Aarde, de enige denk- en tastbare god die we zouden moeten vereren. Verder 
zijn we het vermoedelijk helemaal eens, al bouwt u nog wat twijfels in wat de middelen betreft. Die krijgen van mij het voordeel 
van de twijfel (niet te verwarren met carte blanche!), waar het uitblijven van maatregelen uiteindelijk tot het verdwijnen van onze 
soort zal leiden, voorspelbaar. Maar of dat nu zo’n gemis voor de Aarde en andere soorten is… Inderdaad, filosoferen is leuk, 
tot blijkt dat we hier helemaal niets te zoeken hebben natuurlijk 

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 19 juli 2009, 16:13 uur
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het invriezen van vrouwen, voor later gebruik. Eenmaal goed geconserveerd kunnen de 
kinderen moeder op ieder gewenst tijdstip weer ontdooien, bijvoorbeeld op dezelfde leeftijd als waarop zij werd ingevroren. Dat 
komt het wederwijzdse begrip ten goede, en scheelt jaren kommer en kwel.

Boodschappen alleen betalen met pin. Goed idee?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 26 juli 2009, 12:30 uur
Banken en bedrijven lijken dit te gaan bepalen, puur uit eigenbelang, want de consument wordt niets gevraagd, zoals 
gebruikelijk. Ze lopen voor de muziek uit, in de hoop of veronderstelling dat die hen wel zal volgen. In praktijk betekent dit 
doorgaans ‘moet’ volgen, bij gebrek aan alternatieven. Aldus nam de pinautomaat verreweg de meeste balietransacties over, 
konden kantoren worden gesloten, personeel uitgedund, dus kosten sterk gereduceerd. Met als voordeel voor de bank 
toenemende winsten, en voor de client 24-uurs bereikbaarheid zonder noemenswaardige wachttijden. En passent verviel de 
sociale functie van kantoren, maar daar maalde hooguit een enkele bejaarde om. Uiteindelijk bleek dit mes dus aan twee kanten te 
snijden. Eveneens ooit werden afschriften op bankkantoren handmatig gecontroleerd en in enveloppen geschoven. Na 
automatisering daarvan vervielen diverse arbeidsplaatsen, en op dit moment kunnen we na enkele toetsaanslagen op de pc het 
saldo en de mutaties bekijken, met hooguit nog een (accent) afschrift in de maand. Wat mij betreft ideaal! Verreweg de meeste 
bank- en verzekeringszaken kunnen nu achter de pc worden verricht, het kost je nog maar een fractie van de tijd, papierbergen, 
afstanden en wachttijden uitgesloten. En al bestond er aanvankelijk veel weerstand tegen, ook dit mes lijkt aan twee kanten te 
snijden.
Boodschappen enkel nog met pin betalen ligt in het verlengde daarvan, hoewel cash geld nooit helemaal zal zijn uit te bannen, of 
misschien ook wel. Die ontwikkelingen gaan allemaal razendsnel, en mogelijk is in de toekomst een vingerafdruk al toereikend 
om te betalen, want ook de pincard zal beslist geen eindstation zijn. Ik heb er geen enkele moeite mee, en zou graag nog honderd 
jaar leven om het allemaal mee te mogen maken. De tijd van het spijkerschrift is definitief voorbij, op wat religies na dan.

Moeten inkomsten tv-sterren Omroep verder beperkt worden?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 26 juli 2009, 11:54 uur
Wanneer leren we nu eindelijk eens dat zelfregulerende vermogens het laten afweten als eigenbelang in het geding komt, of aan 
de horizon lonkt. We bezitten daarvoor moraliteit noch mentaliteit, op een enkele altruïst na. Als je een einde wilt maken aan die 
graaicultuur, dan moet je keiharde regels stellen, voor zover dat binnen je invloedssfeer ligt. Publieke zenders dienen 
onafhankelijk te zijn, dus wars van reclame en overeind gehouden door de belastingbetaler, tevens degene die bepaalt. Aan 
dezelfde belastingbetaler zit natuurlijk wel een forse steek los, want zijn sport- en popidolen mogen hun kunstjes probleemloos 
voor miljoenen euro’s verrichten, maar dat terzijde.
Ooit waren programmamakers gewoon in dienst bij een omroep, dus ergens in de wet- en regelgeving moet er iets mis zijn 
gegaan, vooral in de rekbare ruimte tussen die regels. Als je die ruimte verstrekt wordt er gebruik van gemaakt, zo werkt dat nu 
eenmaal. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat in ziekenhuizen specialisten eigen maatschappen opstartten, om aldus de 
Balkenende-norm verdubbeld te kunnen innen, en mede hierdoor de gezondheidszorg onbetaalbaar te maken. Als ziekenhuis kan 
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je de poot gewoon stijf houden door zo’n specialist alleen in loondienst aan te nemen, maar die visie was daar niet besteed, want 
concurrentieoverwegingen, kwaliteitsvermindering blabla. Aldus geef je een beroepsgroep een machtspositie die ze feitelijk niet 
toekomt. En wat te denken van de precedentwerking, want waarom zouden groepen werknemers zoiets niet kunnen doen, 
bijvoorbeeld een groepje metselaars dat zich (tegen hoger salaris, dat wel) verhuurt aan de aannemer, of een groepje 
vakkenvullers aan A. Heijn. Helaas, een dergelijk beleid wordt gevormd door (veronderstelde of bewust in stand gehouden) 
schaarste, reden waarom het de specialisten wél en de vakkenvullers niet lukt. Die specialisten gaan daarbij zeer doordacht 
tewerk, want worden op hun financiële wenken bediend met een studentenstop. Een overheid die zijn oren daar naar laat hangen 
is er dus in belangrijkste mate schuldig aan. Vertaal dat naar de omroepen, en zorg ervoor dat er geen schaarste kan ontstaan. Er 
zijn genoeg verbale en creatieve talenten in ons land, dus zorg gewoon voor goede opleidingen en doorstroming in dezen. En laat 
vooral de bestaande coryfeeën niet bepalen wie er aan de bak komen, want juist daardoor zitten we met die elkaar in de kont 
kruipende familie- en relatieklieks opgescheept. Met eigen normen, en daar valt die van Balkenende bepaald niet onder.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 juli 2009, 17:06 uur
114-Harrie Vrijmans—Zowel samenhang als samenleving zijn zo simpel of juist ingewikkeld te maken als je zelf wilt, want in 
alle gevallen beperkt tot een kern. En ook al wikkel je nog zo veel schillen rond die kern, je maakt hem er hooguit moeilijker 
zichtbaar / bereikbaar door, ook als elitair te beschouwen. Accountants en advocaten bijvoorbeeld zijn daar (net als sociologen 
met bijbehorend vakjargon) uiterst bedreven in, in het uit zicht wikkelen dus. En ook voor de loonslaaf zijn tal van 
mogelijkheden ontworpen, maar onder de indruk raak ik er niet van. Soms worden die luchtkastelen ontmanteld, zoals recent in 
de financiele wereld het geval was. Een samenleving is in beginsel meestal niet complex, maar wordt het gemaakt, door 
differentiering bijvoorbeeld. Er zitten nu eenmaal -ogenschijnlijk en na benoeming- talloze krenten in een pap, maar dat hoeft nog 
niet te betekenen dat iedere krent op waarde dient te worden beschouwd. Ons vermogen met bijbehorende wil om dat juist wel te 
doen heeft er o.m. toe geleid dat we van onze eigen kern zijn afgegroeid, de menselijke maat voorbij. Ik vermoed dat we daar tal 
van rekeningen voor op ons bord krijgen, dus opteer weer voor die kern, alle zorgvuldig opgebouwde complexiteit ten spijt. Het 
is eigenlijk meer een keuze tussen: ‘wilt u bedonderd worden’ of ‘mogen wij u onze deriveraten met grandioze perspectieven 
aanbieden’. En ja, de meesten willen nu eenmaal graag bedonderd worden, dat maakt tevens het verschil tussen lektuur en 
literatuur  . Dit dus voor een nog verdere veralgemenisering…

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 juli 2009, 21:37 uur
115—Al eerder doorgegeven, maar niet gehonoreerde correctie: ‘deriveraten’ moet natuurlijk ‘derivaten’ zijn.

Kent u gevallen van discriminatie van Marokkanen?
Willem Nijmegen zegt: 
zondag 26 juli 2009, 11:42 uur
Ik discrimineer niet noch ken gevallen van discriminatie, waarmee dus niets is gezegd of bewezen. Wel weiger ik categorisch 
boodschappen te doen in supermarkten waar gehoofddoekte moslima’s de kassa’s bedienen, want wens niet mee te werken aan 
religieuze onderdrukking dankzij ongeleide projectielen achter betreffende gulpen. En verder kom ik alleen maar aardige 
Marokkanen tegen, van snackbar via buurtsuper tot in het casino. Marokkanen dus die kennelijk goed zijn geintegreerd en zich 
richten naar de heersende mores, dus niet gehinderd door de dominantie van een religie of cultuur. Maar ook dit zegt niets over 
de harde praktijk in steden en wijken die gebukt gaan onder een wel degelijk aanwezig Marokkanenprobleem. Als betreffende 
AH veel negatieve ervaringen heeft met Marokkaans personeel, dan kan ik me hun houding wel voorstellen, want je gooit je 
eigen zaak nu eenmaal niet te grabbel. Het lijkt me dan ook verstandiger dat betreffend personeel eerst eens bij zichzelf te rade 
gaat waar ze steken hebben laten vallen. Als dat helder is geworden en er lering uit wordt getrokken ligt de weg naar de 
toekomst weer open, vermoedelijk ook bij AH.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 juli 2009, 16:10 uur
82-Rene Aarsman—Lees wat er staat. Ik heb het niet over assimileren (waar overigens niets mis mee hoeft te zijn, wat iets 
anders is dan noodzaak), en ik heb het over ‘dominantie’, e.e.a. in de context van crimineel, hinderlijk, ongewenst en / of 
onaangepast gedrag, want daar hebben we het over. En waarom zou u rechtpraten wat krom is en door verreweg de meeste 
Nederlanders als zodanig wordt ervaren? Ik vermoed dat het woord ‘discriminatie’ vaak wordt misbruikt ten faveure van 
gedogen, maar die tijd zijn we nu wel voorbij. Daarvoor zijn er ook te veel slachtoffers gevallen, vaak ook letterlijk. Verder wil 
ik u graag doorverwijzen naar bijdrage 94, want die raakt de kern van het verhaal, commentaar overbodig.

Willem Nijmegen zegt: 
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maandag 27 juli 2009, 16:32 uur
89-P. Lamers—Waar gebruik ik het woord assimileren? En is het te veel gevraagd om je aan te passen, omdat je bijvoorbeeld het 
risico loopt anders buitengesloten te worden? Dat doe je dan jezelf aan, en heeft niets met discriminatie van doen. In Frankrijk 
(en elders) wonende Nederlanders weten precies wat ik bedoel, die regels zijn trouwens universeel, tot in Marokko toe. Wat 
denkt u dat er met me gebeurt als ik daar de crimineel of vandaal uithang, of mijn gedrag dusdanig is dat het door de standaard 
als ongewenst wordt ervaren?
Dat geleuter over Nederlandse hoofddoekjes is me bekend, maar vond enerzijds in een andere tijd plaats (we leven in het nu, met 
de problemen van dat nu), terwijl de achtergrond te herleiden is tot efficiency / reinheid, en dat is toch echt iets anders dan dat het 
door religieuze interpretaties wordt gedicteerd, onder aanvoering van het mannelijk geslacht. En als ex katholiek kan ik u 
verzekeren dat hoofddoekjes nooit voorgeschreven zijn geweest noch uit (en op) dien hoofde werden gedragen. Werksters 
droegen ze, om de haren bijeen te houden, en verder als modegril, maar dat alles geheel vrijwillig.
Ik ervaar hoofddoekjes op goede gronden als vrouwvijandig, en weet bijv. Hirshi Ali als ervaringsdeskundige aan mijn zijde. 
Misschien moet u de ontwikkelingen in Iran maar eens gaan volgen, om te begrijpen. Te begrijpen dus dat je mensen niet kunt 
(en mag!) kooien. Overigens verbaast me tot heden het oorverdovende zwijgen vanuit feministische hoek in dezen. Wel baas in 
eigen buik, maar niet in eigen hoofd?

Verhagens mensenrechtenpolitiek: selectieve verontwaardiging?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 25 juli 2009, 18:39 uur
Is er onder het CDA dan een mensenrechtenbeleid? Wat ik wel signaleer is een aanrechtbeleid, gericht op de dienstbare vrouw, 
alsmede een hoeksteenbeleid, gericht op het huwelijk. En uiteraard een vrijhedeninperkingsbeleid, gericht op de loonslavernij, 
want gij zult werken tot ge erbij neervalt. Maar een mensenrechtenbeleid? Mogelijk, maar dan betreft dat wel de rechten van 
roomblanke kerkgangers. Het recht dus om hun buidel gevuld te krijgen en te houden, dat komt de collectebussen (ook die naar 
Kevelaer) ten goede.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 25 juli 2009, 19:28 uur
Overigens is dat dedain over die koopman / dominee nogal misplaatst, want er is onverbrekelijk een derde figuur aan verbonden, 
namelijk Sinterklaas. Deze nogal links georienteerde, uitstekend op schimmel gedijende heilige weet de door koopman / dominee 
verzamelde miljarden namelijk razendsnel weer uit te geven. Niet alleen op 5 december, maar het hele jaar door, driftig 
ondersteund door zich sociaal noemende partijen. Zonder koopman / dominee zou die Sinterklaas zich op een roestige fiets 
moeten voortbewegen, onder het uitdelen van afgekloven botten. Het getuigt dus nogal van hypocrisie om koopman / dominee 
hun bestaansrecht te verwijten, en ondertussen Sinterklaas zo hoog mogelijk op zijn schimmel te hijsen, want dat heeft alles van 
zwammen, zo u begrijpt.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 juli 2009, 15:42 uur
26-Emil Havas—Mee eens, en in aanvulling daarop heeft Verhagen roofstaat Israel recent beloofd ‘nog eens goed te zullen 
nadenken’ over de financiele steun aan ‘Breaking the Silence’, een soldatenorganisatie die het optreden van Israel in bezet gebied 
aan de kaak stelt. Dat vinden de Israelische Ubermenschen niet leuk, dus klaagde hun ambassadeur erover. Aldus zijn ze ook al 
aan het lobbyen geslagen in Engeland en Spanje, twee andere subsidieverstrekkers. Het komt er dus op neer dat die Israelische 
fascistische praktijken in de doofpot moeten blijven, dus dat is aan een figuur als Verhagen welbesteed. En door dat soort volk 
worden wij geregeerd…

Moeten we griep preventief bestrijden of op ons af laten komen?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 25 juli 2009, 18:13 uur
We worden geregeerd door angsthazen, en veranderen stelselmatig in een angsthazenland. Dat krijg je dus als je meent je van 
wieg tot graf voor alles te kunnen verzekeren, en voor ieder probleem tien oplossingen worden aangedragen, ook al betreft dat 
vooral schijnoplossingen. Aldus creeer je een volk dat uit zichzelf geen weerstand -mentaal noch fysiek-kan opbouwen, met een 
steeds verder gaande degeneratie van de soort.
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Griep is een jaarlijks terugkerend fenomeen, en daar vallen altijd doden bij, die daar doorgaans toch al toe gedoemd waren door 
ouderdom, ernstige ziekten e.d. Van die veronderstelde leuterpandemiegriep geneest het gros na enkele dagen, dus niets aan de 
hand. Vergeleken met waar we dagelijks aan blootstaan is die hele veronderstelde grieppandemie zelfs een lachertje. Acrylamide 
bijvoorbeeld komt in chips en frites voor, vermoedelijk goed voor jaarlijks 110 kankerdoden. De werkelijke pandemie die ons 
treft heet dan ook ‘kanker’, met 38.000 doden jaarlijks. En met als remedie: pappen en nathouden, want als we daadwerkelijk tot 
oplossingen zouden willen overgaan dondert de economie in elkaar. Toch vreemd, dat we enkele tientallen doden proberen te 
voorkomen, waar we enkele tienduizenden gewoon voor lief nemen. Conclusie: wij zijn collectief zo gek als een deur, maar dat 
wist u al.

Moeten we de melkveehouders helpen? Zo ja: hoe?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 25 juli 2009, 17:48 uur
Melk zou net als zout 100,- per liter / kilo moeten kosten, dan waren we er snel van genezen. En van de bijbehorende dogma’s 
en fabels eveneens, want het effect van melk (calcium) op botten geldt voor kinderen tot een jaar of tien, terwijl er aanwijzingen 
zijn dat het juist daarna staat voor botontkalking. Ook is er een sterke correlatie van (dierlijke) vetinname tot borstkanker (met 
melkdrinkend Nederland op plaats 1 in de wereld). Resumerend: melk zou voor kinderen goed kunnen zijn, maar de effecten na 
die leeftijd lijken eerder schadelijk dan wenselijk. Het is dus nog maar helemaal de vraag of we al dan niet meer zouden moeten 
betalen voor ‘kwaliteit’. De ‘kwaliteit’ die we in dezen aanhangen komt uit de reclamekokers, laten we dat vooral niet vergeten.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 juli 2009, 15:22 uur
37-Gloria—Ik kende (betreffend artikel van) dr. Beunk nog niet, maar het ligt geheel in lijn met wat ik er al over wist. Vanuit 
een ca. twee uur durende reportage enkele jaren geleden (ik meen BBC, maar het kan ook Discovery zijn geweest) die voor mij 
als eye-opener gold. Mocht ik hem nog ergens tegenkomen, dan zal ik de link vermelden. We worden namelijk grotelijks 
belazerd met al die fabels over voeding, die hun fundament enkel aan een economisch belang ontlenen. En dat bedoel ik dus ook 
met die elders vermelde kankerpandemie met zijn jaarlijks tienduizenden doden, en waarbij de oorzaken (voeding, 
luchtvervuiling, levensritme) nog steeds ongemoeid worden gelaten. Maar zelfs de grootste onbenul zal zich kunnen afvragen 
waar bijvoorbeeld het vuil van een doorgaande route of snelweg (proefondervindelijk goed voor het vervuilen van witte lakens 
op 250 meter afstand!) in de voedselketen blijft, als langs die snelweg koren groeit en koeien grazen. Die kankerverwekkende 
fijnstoffen zitten dus gewoon in ons brood, in groenten en in melk, naast dat we het inademen. En in en prutlandje als het onze 
liggen doorgaande wegen zelden verder weg dan 250 meter. Dat is slechts een van de vele redenen om tot bevolkingskrimp over 
te gaan, al is het maar als aanzet om toekomstige generaties van welvaartsziekten te kunnen vrijwaren. Van een CDA-kabinet 
hebben we ook in dezen niets te verwachten, daar hebben ze het hiernamaals namelijk voor uitgevonden  .

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 juli 2009, 18:40 uur
68-Miel Lumen—Uw laatste zin intrigeert me. In principe heeft u gelijk, maar desondanks staan we niet helemaal machteloos 
aan de zijlijn naar de laatste adem te happen.
Om bijvoorbeeld kiezers te mobiliseren (lees: bewust te maken van hetgeen ze kiezen) dienen alle gedane voorstellen en 
genomen maatregelen / wetswijzigingen van de huidige coalitie op rij gezet, en na gedegen analyse landelijk gepubliceerd. Dan 
moeten ze eindelijk met de billen bloot en kunnen we hun vrijblijvende kretologie aan de harde praktijk toetsen. Met die praktijk 
helder voor ogen kunnen aardverschuivingen optreden, waar het zand in de kiezersogen tot heden vooral op een teveel aan slaap 
duidt.
En ook als consument staan we beslist niet machteloos, want als fabrikanten / supermarkten ergens gevoelig voor zijn is het wel 
een consumentenboycot. Om dat te voorkomen worden graag concessies gedaan, want een goede naam opbouwen duurt jaren, 
waar afbreken in een uur kan geschieden (zie ook Youp van ‘t Hek met Buckler).
Mensen zijn veelal verenigd in groepen, van voetbalsupporter tot gehoorgestoord, van werknemersorganisatie tot francofiel, en 
van zwangerschapsgym tot chatbox. Om een groot bereik te forceren moet je publiciteit zoeken, en waar de media het laten 
afweten bestaat het net, waar zo’n beetje alles en iedereen in is verenigd. Met een beetje doordenken en doorzetten kun je zelfs 
als eenling enorme groepen ‘bespelen’, en aldus het gewenste collectief creeren. Je moet er gewoon nogal wat tijd in willen 
investeren, en de juiste snaren weten te raken, maar dan kan een kind de was doen, ook in melkplassen  .
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Gaan we de post werkelijk missen?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 27 juli 2009, 14:49 uur
Ooit was de PTT er voor de klant, en na de liberalisering / privatisering is de klant er om TNT te bedienen, incluis een steeds 
verder afnemende dienstverlening. Dat heeft die klant nooit gewild, maar is een gevolg van gewenste winstmaximalisering, met 
dank aan een steeds verder terugtredende overheid. De vraag is of de kiezers dat willen, maar in onze ‘democratie’ wordt kiezers 
nooit iets essentieels gevraagd. We krijgen het gewoon in de strot geperst, net als het afstoten van de nutsbedrijven.
In Frankrijk daarentegen houdt de overheid liberalisering of een beursgang buiten de deur, want ziet postbezorging als een 
typisch voorbeeld van publieke dienstverlening. De bezorging vindt er doorgaans correct plaats, te weten eenmaal per dag, en 
zes dagen per week, met in de kleinste gehuchten een postkantoor. En dat dus in een aanzienlijk groter land dan Nederland, met 
nog veel meer buitengebied. Desondanks: omzet (2008) 20,8 miljard, netto-winst 529 miljoen. Verdere volumedaling wordt 
verwacht, maar de dienstverlening mag er niet onder lijden, en liberalisering is geen optie.
Het is voor een overheid dan ook niet meer dan een keuze. In Frankrijk hebben ze voor de klant gekozen, in Nederland voor de 
winst, een kenmerkend verschil.
Of de post hier ooit nog zal bestaan? Ongetwijfeld, met tal van bedrijfjes die aan de resterende koek peuzelen, incluis een steeds 
verder afgeslanke TNT. Dat alles met accent op pakketpost en reclame, met correspondentie als bijproduct, goed voor een- of 
tweemaal per week bezorgen. Het wachten is op de eerste grote ramp, dus verregaande storingen in het mailverkeer, of hackers 
die de zaak weten lam te leggen, een niet ondenkbare optie. Dan zullen we nog wel eens terugverlangen naar de PTT, en hebben 
ze in Frankrijk alle reden om te blijven lachen, mede vanwege de in de hand gehouden tarieven en een aanzienlijk betere 
bereikbaarheid en dienstverlening.

Verkeek PvdA zich op invloed ChristenUnie op abortuswet?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 29 juli 2009, 21:13 uur
In onze theocratie hoef je je over zoiets niet te verbazen. Een belangrijk deel van het kabinet is VU-gereformeerd, met de Here 
als bul. En de Here laat geen vruchten afdrijven, die peuzelt ze liever zelf op, van per(s)vers tot uit- en afgedroogd. In ieder geval 
heeft het kabinet weer eens bewezen niet het volk, maar de Here te dienen, en ook dit dienen we net als al die andere ongewenste 
maatregelen op hun conto bij de schrijven, voor publicatie even voor de verkiezingen. Dat laatste is erg belangrijk, want het zou 
de eerste keer zijn dat we op daden afrekenen i.p.v. geblinddoekt koppensnellen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 30 juli 2009, 22:29 uur
Als je de anatomie van zelfs micro-organismen bekijkt, blijf je je verbazen over de schoonheid ervan. Toch slaan we met gemak 
insecten dood, want hinderlijk. We worden daarbij helemaal niet aangestuurd door enige vorm van rede, maar enkel door 
emoties, doorgaans gerelateerd aan gewenning en aaibaarheid, of eetbaarheid. We gaan dus nogal selectief tewerk, tenzij het onze 
eigen soort betreft natuurlijk, hoewel weer uitermate geschikt als kanonnenvlees. Of als proefdier, om bijvoorbeeld producten of 
ideologieen op te testen, in naam van de ‘vooruitgang’. We denken en handelen vooral subjectief en irrationeel, en als onze 
emoties een realiteit genereren noemen we dat ratio. Ook al gaat er geen enkele verstandelijke afweging aan vooraf, omdat zoiets 
nu eenmaal niet het geval kan zijn, waar we onvermogend zijn impact en reikwijdte te overzien, anders dan op ooghoogte en 
neuslengte. Wat resteert is een immer onvolkomen, al dan niet gedeelde keuze op persoonlijke gronden.
De aaibaarheid van een menselijke foetus is -voor ons- levensgroot, dankzij de technologie en in tegenstelling tot die van andere 
diersoorten. Eenmaal cu in beeld worden we getroffen door wat zonder dat beeld ons nauwelijks zou raken, want wat niet weet, 
niet deert. Of wilt u soms beweren dat u wakker ligt van tweehonderd doden in Bagdad, en niet van een 
hypotheekrenteverhoging van 1/4%…
Er wordt door de tegenstanders van abortus dus een appel gedaan op onze emoties, enkel om te voorkomen. Ik noem dat 
misbruik waar het de draag’moeders’ betreft, want en passent wordt gemakshalve voorbij gegaan aan de omstandigheden en / of 
gevoelens die bij haar tot abortus leiden, voorwaar geen sinecure. Of misschien zou het dat met de zeven miljardste vervuiler in 
zicht juist wel moeten zijn, maar dat is een andere discussie.
Over abortus dient er m.i. maar een te beslissen, namelijk degene die de foetus draagt, en daarmee het enig juiste gevoel tot het al 
dan niet voortbestaan van die vrucht. Verdere meningen daaromtrent berusten op visies die er niet toe doen.
En ach, we moorden met z’n allen dagelijks heel wat af, zo onder de microscoop. Als we daarop wat minder selectief zouden 
reageren, zouden we stil moeten staan, en dat wordt weer als achteruitgang beschouwd.
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Kunnen Yahoo en Microsoft vuist maken tegen Google?

Jaap de Hoop Scheffer, goed maar niet groots?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 31 juli 2009, 17:42 uur
Profielarm figuur, dus overal inzetbaar. Daar heeft hij niet het patent op, de polderlandse politiek is een kweekvijver van al bij 
leven gestorven vissen. De ‘grootsheid’ van kameleon Jaap blijkt in ieder geval niet uit zijn daden, waar hij vooral onzichtbaar 
bleef, om te overleven. Prima marionet voor de USA, en dat was zijn belangrijkste functie. Het wachten is nu op zijn biografie 
vol heldendaden…

Naar een reclamevrije publieke omroep?

Is pokeren een kans- of een behendigheidsspel?

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

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

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

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

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

Wat moet een mens nu met 27,5 miljoen?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 augustus 2009, 17:22 uur
Helemaal mee eens! Ook ik vraag me al jaren af wat de meerwaarde is van een dergelijk hoog bedrag, waar je met 1/10 of 1/20, 
maar ook met 1/50 ervan eveneens prima uit de voeten kan, terwijl er dan ook nog eens resp. 10, 20 en 50 deelnemers van 
kunnen genieten, en de kans op winnen naar rato toeneemt.
Daarnaast: je moet wel een erg losse bedrading in je hoofd hebben om loten te kopen met het oog op die hoofdprijs, met een 
kans van 1 op 8 miljoen. Het komt er ongeveer op neer dat -als de helft van de Nederlandse bevolking (waaronder uw vrouw) 
samen zou groeperen in de provincie Utrecht- u met een parachutesprong boven die 8 miljoen precies in de armen van uw vrouw 
belandt. Hoe groot acht u die kans, en wat zou u er op in willen zetten? Geen eurocent, precies!
De Staat(sloterij) appeleert aan onze hebzucht, en de tot op het bot geprogrammeerde en geconditioneerde kopers van 8 miljoen 
loten bedienen ze op hun wenken. En dat met een kans van nul, want daar komt het feitelijk op neer.
Het zou de Staat(sloterij) sieren als ze deze vorm van massamennend bedrog zouden staken, en het zou de kopers sieren hun 
hersens te gebruiken, om te beginnen eens per maand.

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

Nederland moet IJsland niet zo onder druk zetten

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

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

 .

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

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 11:11 uur
109-Veronica Cramer—U wilt graag weten door wie u wordt bedonderd? U woont in Canada, dus kan niet van alles hier op de 
hoogte zijn, maar misschien gaat een lichtje branden bij het volgende. Gisteravond op Nova t.v. (opererend ter linkerzijde van het 
politieke spectrum) kwam A’damse PvdA-wethouder Asscher toelichten waarom de basisschool As Siddieq aldaar subsidies 
dreigt te verliezen. Even later deed Sharon Dijksma het bij Andries Knevel het nog even over. Het betreft hier dus een streng 
islamitische basisschool (dat zoiets kan bestaan en door belastingbetalers wordt gesubsidieerd is al een gotspe) met duizend (!) 
leerlingen, waarvan het bestuur via onderwijs de integratie van leerlingen belemmert. Een daar ontslagen onderwijzeres kwam in 
het journaal aan het woord, en het is werkelijk ontluisterend wat daar plaatsvindt. Het bestuur spreekt al jaren -zoals gebruikelijk 
in die kringen- met twee tongen, enkel om de realiteit te verdoezelen. Kort gezegd komt het erop neer dat die kinderen op 
orthodoxe wijze worden gehersenspoeld met de geneugten van islam, een tweedeling wordt voorgestaan tussen islamieten en 
anderen, de kwaliteit van onderwijs ver beneden peil is, en radicalisering wordt gepromoot. Dat probleem speelt daar al jaren, en 
is al even lang bekend, maar al het zalven bleek helaas niet te helpen, de subsidieverleners werden gewoon belazerd. Nu is dan 
eindelijk de maat vol, en worden ze gekort (met 5%!). Die vullen ze ongetwijfeld vanuit Saoedie Arabie wel aan, maar het gelijk 
van Wilders komt hier dus weer eens om de hoek. Het is aan u te beoordelen door wie u wordt bedonderd (en trek u vooral niets 
aan van de voorspelbare reacties van Wildershaters die hierop binnenkomen).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/15/laat-wilders-zijn-kiezers-in-de-steek/#comment-67718
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/15/laat-wilders-zijn-kiezers-in-de-steek/#comment-67721
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/15/laat-wilders-zijn-kiezers-in-de-steek/#comment-67727


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

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

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

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

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

Met het Elfde Gebod in de hand, en de overige aan de laars, kan ik het daarmee eens zijn  .

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

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

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

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

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

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

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

Uitdiepen Westerschelde: zwicht Nederland voor Vlaamse druk?

Moet de rechter voorkomen dat de 13-jarige Laura alleen de wereld rond gaat 
zeilen?
Willem Nijmegen zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 10:59 uur
Hoezo VOC, hoezo pionieren? Laten we blij zijn met zo’n ondernemend grietje, dat in die twee jaar vermoedelijk meer van de 
wereld (en zichzelf) leert dan dat ze ooit aan schoolkennis kan opdoen. Hoe triest is het met een land gesteld waar zelfs de 
regering, de rechter en de Kinderbescherming een dergelijk initiatief dwarsbomen. Iedereen in het gareel, de overheid weet wat 
goed voor u is. Waar hebben we dat toch meer gehoord… Laat die overheid zich maar over de talloze kanslozen buigen, en daar 
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valt dat meisje bepaald niet onder. Big brother verstikt inmiddels van wieg tot graf, maar ik hoop dat deze eigenzinnige daughter 
lekker haar eigen gang gaat. Van deze types moeten we het uiteindelijk hebben, en niet van de slaafse volgelingen waar dit 
ondermaatse land zo rijk aan is.

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 15:12 uur
276-Leida van Swinderen—U doelt in feite natuurlijk op al die uitgebalanceerde, weloverwogen beslissingen die enkel 
volwassenen in staat zijn te maken. Bijvoorbeeld leidend tot een huwelijk, zelfs tot de dood ons scheidt. In tegenstelling tot het 
bootje van Laura moet de eerste daarvan nog op de klippen lopen, of ben ik niet helemaal goed geinformeerd…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wordt het e-boek een succes?

Laura Dekker mag niet de wereld rondzeilen van de rechter. Een wijs besluit?
Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 11:58 uur
Het maaiveld ziet er weer strak uit.

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

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

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:33 uur
184-Felix Walter—Dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Met 18-jarigen in de zeilboot en 13-jarige meisjes aan het front is 
zo’n oorlog immers snel afgelopen -zo hij al kans zou krijgen-, en dat lijkt me economisch niet verantwoord. Ook het is gewoon 
makkelijker schieten op zo’n uitgegroeide 18-jarige, waar je in ander geval toch door een loep voor het oog gehinderd wordt. 
Tenslotte: oorlog is mannelijk, en meisjes zijn vrouwelijk, een kenmerkend verschil.
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Moet een troonopvolger persoonlijke offers brengen?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 11:17 uur
Het koningshuis is een soap, dus ook die sterren mogen overal te zien zijn, voor de liefhebbers. Als je kiest voor een dergelijke 
positie -en afstand ervan nemen kan altijd- kies je tevens voor een glazen huis, en moet je niet klagen dat daarin wordt geloerd. 
Wat nieuws is of wat niet is daarbij minder relevant, het meeste ‘nieuws’ uit die kringen is immers even vluchtig als alcohol, 
ondanks aanslag op het glas. Als lid van het koningshuis speel je een openbare rol, en dat toneel is voor iedereen toegankelijk. Je 
wordt van wieg tot graf in de watten gelegd, het wordt uitstekend betaald, dus wat mij betreft mag je als voer voor de lens 
dienen. En als je dat niet aanstaat, en je toch een persoonlijk offer wilt brengen, neem dan zo snel mogelijk afstand van de positie 
waarvan je enkele arbeidsvoorwaarden kennelijk niet ambieert.

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 11:44 uur
110-Johan Wagtmans—Ik wil nog wel een stap verder gaan. Misschien vormen die oorlogen wel een van de prijzen van 
menselijk leven, waar we niet geschapen zijn voor, maar juist veroordeeld zijn tot elkaar, alle ogenschijnlijke sociale samenhang 
ten spijt. Oorlogen werden en worden overal gevoerd, tot in discussiefora toe, en waar verbaal ophoudt neemt fysiek die taak 
doorgaans over. We lijken dat in de meer ontwikkelde delen van de wereld redelijk te hebben beteugeld, maar dat is niet meer 
dan schone schijn. Politieke en religieuze ideologieen zijn volgaarne bereid tot botsen, en stomen de volgbare massa’s daar 
desgewenst moeiteloos voor klaar, daarbij geholpen door energietekorten, dreigende hongersnoden, veronderstelde verschillen 
of andere rampscenario’s. En omdat ook het min of meer denkende dier kennelijk niet zonder leiderschap kan, geeft het zch daar 
zonder slag of stoot aan over. Het doet nu eenmaal aan groepsvorming, en het maakt daarbij aboluut niet uit of die groepen 
worden geformeerd door een monarch, een president, een afgod of een pratende bockworst. Dat komt omdat het met het 
zelfdenkende, kritische vermogen van de soort nogal tegenvalt, en dan wordt voor je gedacht. We herdenken dus niet alleen het 
verleden, maar eveneens onze toekomst, want die staat al vast.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:22 uur
114-I.Lazet—Maar meester Lazet toch, worden we nu uit de klas gestuurd? Ik kan u zo tien dwarsverbanden noemen met relatie 
tot de offers (nou ja, arbeidsvoorwaarden, eigenlijk loopt iedere arbeider dus dagelijks te offeren) van een troonopvolger, maar 
vrees dat NRC niet enkele pagina’s ter beschikking stelt. En de andere leerlingen weten er ook wat van te bakken hoor! Ik wil 
niet klikken, maar een vluchtige blik leert dat vanaf meisje 8 zo ongeveer de helft van de leerlingen buiten de koninklijke pot 
piest, of schaart u dat onder waterbeheer…

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 18:35 uur
154-Paul Lookman—Objectieve meningen bestaan niet, en kunnen dat evenmin, laat ik dat vooropstellen. Dat neemt niet weg 
dat het zonder bril nog altijd beter lezen is dan voorzien van welke kleur dan ook.
Als u geen ‘demonisering’ ontdekt, dan moet u inderdaad wel erg kort op dit forum aanwezig zijn, want vrijwel alle postings 
van betreffend figuur zijn ermee doorspekt. Om u terwille te zijn: ‘49-Wilders heeft ook bepaalde denkbeelden, ook m.b.t. het 
koningshuis. Is die man niet een gruwel voor een rechtgeaard republikein?’ ‘77-Petit Nicolas en Blonde Geert. Leiders. Wijsheid 
en diepgang? Als de roep om leiders luid wordt zijn we definitief op weg zijn naar een schijndemocratie onder de noemer 
‘algemeen belang’ ‘124-Sinds wanneer is de oud-testamentaire God gedogend? Sinds de opkomst van de blonde profeet? Ook 
hij gedoogt het koningshuis. Vandaar die Joods-Christelijke waarden?’
Even een snelle greep -bij een onderwerp- levert drie bewijzen voor Wilders op (mogelijk meer, het tendentieuze gebrabbel van 
betreffend figuur gaat aan me voorbij), dus wellicht is uw kritisch vermogen aan renovatie toe, of deelt u gewoon zijn ‘mening’, 
dat kan natuurlijk ook. En wat die christenen betreft mag u zelf gaan tellen (rak de tel niet kwijt!), en kijk daarbij vooral goed 
tussen de regels door. Verder wil ik u niets ontlokken, noch zal uw mening over betreffend figuur mij een zorg zijn, het ging mij 
alleen over uw selectieve verontwaardiging richting Gloria, als omschreven in 153. Overigens: waar beweer ik dat een 
meerderheid van de NRC-lezers aanhanger van Wilders is? Dat lijkt me een wel erg vrije interpretatie.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 19:30 uur
155-JN de Graaff—Gaat deze discussie over de monarchie, of over Wilders dan wel christenen? Als Rouvoet ter sprake komt in 
een relevante discussie, dan geef ik mijn mening daarover. Daar lijkt me niets mis mee, maar wat heeft dat hiermeee te maken. 
Overigens is het wel prettig als u bij citeren (of is het interpreteren?) het onderwerp en reactienummer vermeldt, waar u nu maar 
wat in de ruimte slingert. En eerlijk gezegd kan ik me niets herinneren over Rouvoet in relatie tot ‘garageseks met minderjarige 
meisjes’, dus verklaar u nader. Desondanks: wat heeft uw buitengaatse oprisping met dit onderwerp, en de hier geuitte 
opmerkingen te maken? Of dient het accent gewoon afgeleid, zoals gebruikelijk.
Wat het tweede punt betreft: een koningshuis mag van mij net zo transparant zijn als de belasting die ze op de been houdt, naar 
het heet in algemeen belang. Zonder transparantie geen Lockheed, geen bastards, geen aanrijdingen, geen bajesklanten, geen 
sluiproutes, geen moordregimes etc. Dat zouden ze ongetwijfeld graag willen, maar als je je geroepen voelt deel uit te maken van 
een kunstmatig in het leven gehouden instituut, waar iedereen ongewild een financiele bijdrage aan mag leveren, dan heb je dus 
een vorstelijk betaalde nieuwswaarde. Dat is de prijs ervan, en anders duik je gewoon in de anonimiteit. Niet meer dan een 
keuze, van zowel mij als het koningshuis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 18:41 uur
214-Hanneke van der Meer—In aanvulling op 216: uw geestverwanten zijn ook te herkennen aan hun afkeer van Big Brother, 
omdat ze die rol liever zelf vervullen. En vergeet niet negers, joden, homo’s, invaliden en zigeuners hun plaats te wijzen, want 
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ook die afwijkingen brengen heel wat aversie teweeg waar u zich ongetwijfeld in kunt vinden.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 20:36 uur
219-Hanneke van der Meer—Beste mevrouw, i.q. is ook geen gedrag, dus zou ook geen aversie op mogen wekken. ‘Superieur’ 
komt uit uw etikettenmachine, en het plakken daarvan is aan u, maar ook uw geestverwanten niet vreemd, waar deze liever op de 
man dan op de bal spelen. Voor u zeer waarschijnlijk niet als zodanig te herkennen, wat ook hun superioriteitsgevoelens zal 
gelden. En nergens staat geschreven dat op (ook zelfverkozen) uitzonderingsposities geen kritiek mogelijk mag of kan zijn, dus 
niet meer dan een keuze. En wat die laatste zin betreft: daar zijn het ook zich superieur voelende tegenstanders voor, en van mij 
mogen ze. Nu u nog, mevrouw Van der Meer. Om te weten hoe superieur mijn ‘tegenstanders’ zich voelen hoeft u alleen maar 
hun postings te lezen, voorzover dat aan uw kritische vermogen in dezen is besteed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Is Wikipedia een mislukt experiment nu er redacteuren aangesteld worden?

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

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 17:45 uur
Dan wil ik ook nog wel een fabeltje ontzenuwen, namelijk dat met de kippen naar bed gaan besparing zal opleveren. Integendeel 
zelfs, overal waar de stroom uitvalt, vallen de broeken en rokken gelijk uit, met negen maanden daarna niets dan lichtpunten, in 
de vorm van weer nieuwe vervuilers. Dan toch maar liever biologisch ritmisch bij het licht van een gloeilamp.

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

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

Moeten winkeliers zelf kunnen bepalen of ze zondag open gaan?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 11:22 uur
Ja, dat mogen ze, als ze niemand tot last zijn. Oftewel geen aan- en afvoer van goederen, personeel dat uit zichzelf bereid is te 
werken, geen overlast van extra verkeer, geen bijkomende vuilnisberg, dus al met al geen verstoring van wat als rustdag (niet in 
religieuze zin) kan worden beschouwd.
Nee, dat mogen ze niet, want aan bovenstaande voorwaarden kan niet worden voldaan.
In Nijmegen lopen buurten te hoop tegen de zondagsopenstelling, en terecht. Een deel van betreffende supermarkten veroorzaakt 
al zes dagen per week bij omwonenden een gigantische overlast, en die mensen zijn dolblij daar slechts een dag in de week van 
verlost te zijn. We kunnen natuurlijk vreten tot we erbij neervallen, maar soms moet je aan dat hersenspoelende consumentisme 
grenzen stellen, dat komt het welzijn ten goede. Het is de buurt die dat dient uit te maken, en niet een verbond van supermarkt 
met gemeentebestuur.

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:12 uur

Sorry, te snel getypt, het moet natuurlijk halsstarrig zijn, waar moet je die starheid anders aan ophangen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:39 uur
124-M.Kraak—Volgens mij hou je een referendum onder de bevolking, incl. alle minderheden. Als een (desgewenst ruime) 
meerderheid voor winkelsluiting mocht zijn, dan is het jammer-maar-helaas voor genoemde minderheden. Uw volgende 
denkfout betreft de vergelijking met homo-huwelijken. Enerzijds betreft dat de prive-sfeer van betrokkenen (over de legitimiteit 
van heterohuwelijken worden immers ook geen referenda gehouden), waar (zondags)rust met leefklimaat voor allen te maken 
heeft. Anderzijds is homo een aard, en dat kan van winkelopenstelling niet gezegd worden.

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

78-R.Peters—U slaat meerdere vliegen in één klap, en ook nog eens van beide geslachten  . De bedenker van al die creaties 
strooit graag zand in de ogen, dus het is zaak ze (liefst niet letterlijk) uitgewreven te houden.

Gelooft u nog dat professionele beveiliging aanslagen als die van Karst T. kan 
voorkomen?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 17:16 uur
Aanslagen zijn niet te voorkomen, zo leert ook de belasting ons. En wie belast wordt mag voor een aanslag vrezen. Omdat wij 
allen worden belast lopen we potentieel gevaar, en alleen al van dat idee raak je onbehoorlijk aangeslagen. Leven is risico lopen, 
en zelfs in de kist word je nog aangevreten, dus die belasting houdt maar nooit op, met al die aanslagen. Ziezo, tijd voor een 
volgend grand cru classé, goed weekend!

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

Is ‘duurzaamheid’ een modewoord geworden?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 17:07 uur
Bij duurzaamheid denk ik niet aan Ikea of Gamma, maar aan (handmatig) vakmanschap, aan kwaliteit dus, en dat geldt alle 
materiele uitdrukkingsvormen.
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Bij duurzaamheid denk ik niet aan ‘klimaatneutraal vliegen’, want dat doen alleen de vliegen die we te pletter slaan.
Bij duurzaamheid denk ik aan bevolkingskrimp, om zowel de mensheid, de Aarde als de overige soorten van leven van dienst te 
zijn.
Resumerend: panta rhei, duurzaam is alleen onze Aarde! Duurzaam moet je doen, erover lullen duidt er al op dat je daarvoor 
ongeschikt bent.

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

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

Snoepreclame voor kinderen verbieden?

Wat is de voornaamste oorzaak van de wachtlijsten in de jeugdzorg?
Fletcher Enema zegt: 
woensdag 9 september 2009, 9:29 uur
de wachtlijsten lopen op omdat er teveel mensen zijn die behandeld moeten worden!

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

Inglourious Basterds meesterwerk of pulp fiction?
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 17:57 uur
Ach, we zijn inmiddels weer honderd oorlogen verder, en over het Israelische geweld in Palestina is ook een aansprekende film 
te maken, dus waar gaat dit eigenlijk over, anders dan opgekropte haat die een uitweg zoekt. Zowel de daders als slachtoffers 
van toen zijn vrijwel uitgestorven, en het getuigt van weinig vergevingsgezindheid volgende generaties daarmee te belasten. 
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Maar er is de zionisten veel aan gelegen het verleden warm te houden, al is het maar om zeventig jaar misdragingen te 
vergoeilijken.

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:09 uur

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

 .

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

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

Bankschroeven

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

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

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

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

Tot die ene dag, ergens in mei, de postbode aanbelde met een aangetekende brief. Afkomstig van een notaris uit Gstaad, 



Zwitserland. Gstaad? Ik kon me niet herinneren daar verplichtingen te zijn aangegaan. Al snel bleek dat ik niets verschuldigd 
was, maar als enig erfgenaam van een oudoom zojuist bijna driekwart miljoen in de wacht had gesleept. Niet echt verkeerd dus. 
Sterker nog, ik sprong bijna letterlijk een gat door het afgebladderde plafond. Oom Leo kende ik nauwelijks, maar ik wist zeker 
dat het een fantastische kerel bij leven moest zijn geweest. Bij dood ook trouwens. Een week later mocht ik de cheque in 
ontvangst nemen: zevenhonderdvijfenveertigduizend gulden netto. De noodgedwongen mondspoeling Vieux maakte snel plaats 
voor huigstrelende Martell, ik paste me probleemloos aan de nieuwe situatie aan. Maar ik besloot nog tot iets anders, mijn wraak 
zou zoet zijn.

Goedgeluimd, hoe kon het ook anders, begaf ik me de volgende dag naar de bank, de cheque veilig in het dichtgeknoopte 
overhemdzakje opgeborgen. Het bordje op mijn winkeldeur ‘Wegens omstandigheden geopend’ brak ik met een bevrijdend 
gevoel doormidden. Tot vandaag had ik altijd een afspraak moeten maken om de directeur te spreken te krijgen, maar dat liet ik 
doelbewust achterwege.
‘Goedemorgen, meneer Westra, kan ik u helpen?’ De standaard-glimlach van het receptiemeisje wekte nu eens geen wrevel op, 
ik lachte zelfs terug. ‘Graag, Ilse, is Lodenburg aanwezig?’ Zag ik het verkeerd of fronste ze even haar wenkbrauwen. ‘Menéér 
Lodenburg is druk bezig en wil niet gestoord worden, heeft u een afspraak?’ Inderdaad, Lodenburg was tot op heden voor mij 
altijd ‘meneer’ geweest. Een noodgedwongen benaderening, tot vandaag dan. Die uitgebeende Caesarkop met die verstoorde 
blik boven die begrafenis-outfit had m’n humeur al veel te lang nadelig beïnvloed, die tijd was nu voorbij. ‘Nee, maar ik wil hem 
toch wel even dringend spreken’, zei ik doortastend. ‘Ogenblikje graag.’ Ilse vertrok naar de kamer van Lodenburg, die in de 
hoek van de ruimbemeten hal resideerde. Snel daarop keerde ze met hoogrode konen weer terug en zei: ‘Hij kan echt niet 
gestoord worden, belt u maar even voor een afspraak.’ Dat hij niet gestoord kon worden was me duidelijk, hij was het immers 
al. Lodenburg had haar kennelijk goed de les gelezen, ze verslikte zich bijna in haar woorden en leek nogal aangedaan. ‘Forget 
it’, zei ik en liep met vaste tred richting directiekamer. Achter me hoorde ik nog de gesmoorde stem van Ilse, die me terug wilde 
roepen, maar daar had ik geen boodschap aan. Ik opende de deur, liep naar binnen en sloot deze direct achter me.

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



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

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

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

Lodenburg zag lijkbleek. Zijn sigaar lag afgebladderd en fijngeknepen in en rond de asbak. Zweet parelde in lange stromen over 
zijn dodemansgezicht en veroorzaakte natte plekken op de kraag van zijn inmiddels rouwgerande overhemd. Hij zei niets, maar 
duidelijk was dat hij deze oorlog op eigen terrein had verloren. Na jaren van intimidatie en kleinering besloot ik hem gelijk maar 
de doodsteek toe te brengen. Ik stond op, plantte voorovergebogen m’n handpalmen op de rand van zijn bureau, keek hem 
indringend en met vernietigende blik aan en zei langzaam en weloverwogen: ‘Ik raad u aan een en ander nog eens goed te 



overwegen. Misschien kunt u iets voorstellen dat meer overeenstemt met de werkelijkheid dan wat u me tot dusverre hebt 
verteld. Wanneer u in staat bent met een realistisch voorstel te komen weet u mij te vinden. U mag me in dat geval benaderen, de 
koffie staat klaar. Wel graag van tevoren bellen, mijn tijd is kostbaar. Helaas voor u kunnen we vandaag geen zaken doen. 
Andere keer beter en het beste met u.’ Ik draaide me om en liep naar de deur. Bij het openen keek ik terloops nog even naar het 
bureau. Lodenburg zat zwaar hijgend en als in trance uit het raam te staren. Ik sloot de deur en liep vrolijk fluitend naar Ilse. 
‘Dag schat’, zei ik gemeend, drukte haar spontaan een kus op de door een tekort aan zinvolle afspraken samengeknepen mond 
en stapte de deur uit, naar buiten. De lentezon scheen volop, bomen stonden in bloei, een zachtgroene deken had de winter 
koesterend toegedekt. Vanaf vandaag zag de rest van mijn leven én dat van Lodenburg er anders uit, door de bank genomen.

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

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

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

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

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

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

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

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:29 uur
56-E. van Groningen—Uw conclusie kan ik hartgrondig delen! Als we dat nu eens als uitgangspunt nemen voor hervormingen, 
dan schiet de kogel eindelijk eens in de loop, waar hij thuishoort.
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:48 uur
109-Rene Gerritsma—Liefde gaat door de maag, vandaar mijn luisterende oor, eveneens naar al wat daar rommelt. Uw laatste 
zinsnede laat ik overigens graag aan u, waar ik de waarde van ons nationale verstand -en daar maak ik immers deel van uit- op 
ver onder AP taxeer. Maar let wel: wat u in de buik meent aan te treffen zou bij nadere diagnose best wel eens vanuit hart en 
hoofd kunnen komen, al dan niet vermalen. Aan u de schone taak om de uitwerpselen te analyseren, waar ik liever inwerp, 
singlemalt en van boven 

Hoofddoekverbod op scholen in Nederland?
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:50 uur
In reactie op dat hoofddoekverbod en een gelijksoortige oproep van Femke Halsema stelt imam Sheik Fawaz Jneid van de As-
Soennah moskee in Den Haag dat ‘het dragen van een hoofddoek voorkomt dat vrouwen worden verkracht’. Omdat de westerse 
man niet gewend is hoofddoekloze vrouwen te verkrachten, stelt de imam zijn geloofsgenoten dus als potentiële verkrachters 
voor, waarvan akte. Tevens draait imam de zaak om, en verlegt de schuld van die mannen zonder blikken of blozen naar de 
vrouwen (waarmee en passent zij bewezen dat de koran discrimineert), waar hij verzuimt die mannen van een stalen peniskoker 
met hangslot en alarminstallatie te voorzien. Imam waant zich kennelijk in Saoedie Arabië, en daar moet hij ook zo snel mogelijk 
naartoe worden gezonden.

Janneke van der Veer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:24 uur
@68. Meneer de Graaff, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, en voel me als vrouw echt niet op mijn gemak tussen al die 
hoofdoekjes. U bent een man, dus wilt u mij eens uitleggen waarom u vind dat vrouwen wel en mannen geen symbolen hoeven 
te dragen.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:13 uur
86-Rene Gerritsma—Dank, dank voor uw bezorgdheid, maar ik kan mezelf prima redden, voel me aan geen enkele partij of 
religie gebonden, doe niet aan imitaties maar tracht altijd mezelf te blijven, en kan alleen maar hopen dat zoiets ook bij anderen 
het geval is, maar moet helaas vaak het tegendeel signaleren. Gaat u rustig verder met de behandeling van wat zich JN de Graaff 
noemt…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:17 uur
78-JN de Graaff (annex Louis Sartorius / Alphonse Scaf / Paul Lookman / Hanneke van der Meer etc.)—Zoals iemand (wie / 
wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte bent u als een met Stalinistische peroxide gehersenspoeld anarchist (het is allemaal de 
schuld van het kapitaal / is het hiet oorlog?) annex islamitisch anuskruiper al geruime tijd bezig het forum te ontwrichten met 
postings die kant noch wal raken, maar enkel bedoeld zijn een u onwelgevallig onderwerp of al even onwelkome reacties daarop 
in uw kwalijk riekende modder te baden. Ik geloof niet dat een dergelijke dubieuze instap de bedoeling van een discussieforum 
is.
Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is Louis Seveke helemaal niet vermoord, maar ergens in een villa 
ondergedoken teneinde aan zowel zijn eveneens hersengespoelde mede-regelneukers (daartussen troffen ze nooit iets aan, van 
menselijke gedragingen hadden ze geen kaas gegeten, tot one flew over…) als aan een batterij homohatende islamieten te 
ontsnappen.
Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is de kliniek waaruit u bent ontsnapt al jarenlang bezig een 
waardig vervanger voor u te zoeken, maar is het voor hen buitengewoon moeilijk nog een tweede exemplaar met een dergelijke 
combinatie van wanen, hallucinaties, onlogische gedachtenpatronen, anhedonie, affectvervlakking, hebefrenie en paranoia te 
vinden, dus ze zitten daar met smart op u te wachten.
Zoals iemand eveneens terecht opmerkte is alleen het tweede punt onjuist.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:14 uur
156-Jan France—Hou er maar ernstig rekening mee dat een aantal inzenders hier uit een en dezelfde (autonoom / anarchistische / 
extreem linkse) koker komt. Ik heb er al eerdere enkelen genoemd, maar het zijn er meer. Ze duiken steeds weer bij en met elkaar 
op, ook tot diep in de nacht, kijk maar eens bij ‘Troonopvolger’ nrs. 255 – 268. Nieuwe namen (zoals Hanneke van der Meer) 
dartelen eerst even nietszeggend rond, om zich vervolgens met de hele ‘groep’ te storten op hen onwelgevallige meningen, 
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vooral als het Wilders en problematiek rond islamieten betreft. Soms gaan de creaties met elkaar in discussie, met zogenaamd 
tegengestelde meningen, maar dat is om de aandacht af te leiden. Het zou goed zijn als NRC daar eens met de bezem doorheen 
zou gaan, te beginnen met al die fake-hotmail(e.a.)adressen. Dus verplicht aanmelden via een providor, dus scheelt weer een 
aantal vervuilers, ook al zijn ze tot een of enkelen te herleiden.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:27 uur
156—-In vervolg-Providor moet natuurlijk provider zijn. En wat Mostafa Mouktafi betreft heeft u vermoedelijk ook gelijk, want 
ook die heb ik wel eens perfect Nederlands zien opvoeren, kennelijk was de poppenspeler toen even een draad kwijt.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:38 uur
147-Gloria van der Spek—U slaat de spijker op zijn kop! Het is onvoorstelbaar wat hier op het forum door een (anoniem) 
figuur in en met vele gedaanten wordt gemanipuleerd, maar gelet op de vele rode draden en de wijze van opvoeren moet het toch 
voor de NRC-redactie mogelijk zijn dit een halt toe te roepen, willen ze het forum nog een beetje serieus nemen. Ook verder ben 
ik het volledig met uw reactie eens, en negeren van dat handeltje is het beste.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:44 uur
149(anoniem)—Van de doden niets dan goeds, maar zo’n lekker mannetje was Louis Seveke niet. En ook hier kwam de kogel 
van het door u geadoreerde extreem links, maar nu viel het even tegen, nietwaar.
Smakeloos? Ach, valt reuze mee als je ziet hoe christenen en katholieken hier worden onderuitgehaald, dus van gewenning zou 
toch sprake moeten zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:49 uur
Postings t/m 176:
Mostafa Mouktafi: 50
Patric Faas: 11
Louis Sartorius: 7
JN de Graaff: 6
Veronica Cramer: 5
Olav Meijer: 3
L. Draoui (wie?): 5
Paul Lookman: 1
Totaal 88 van aantoonbaar links, grotendeels uit dezelfde koker.

Janneke van der Veer zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:17 uur
@68 Meneer de Graaff, u heeft nog geen antwoort op mijn vraag bij 85 gegeven, zout u dat alsnog willen doen?

Janneke van der Veer zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:17 uur
186-Harrie Vrijmans—Jazeker, daar zit wel degelijk een strategie achter. Ze kapen met zijn allen een thema (zie ook ‘Wilders’ 
hiervoor) door er een schier eindeloze reeks niet terzake doende of mis- dan wel afleidende reacties op los te laten, in de hoop dat 
anderdenkende meningen het zwijgen er maar toe doen, of het veld ruimen. Dat laatste heb ik al diverse malen zien gebeuren, 
mensen kunnen hun tijd wel beter besteden. Uiteindelijk staan ze vooral voor eigen parochie te preken, en daarmee is het doel 
bereikt, en kan het forum als slijpsteen ter ziele. Bij islamgerelateerde onderwerpen is dit norm, elders komt u ze zelden tegen, 
daar is geen eer aan te behalen. Het wordt dus tijd dat NRC ingrijpt, en anders kunnen ze dit forum beter opdoeken, net als met 
die hoofden gebeurt waar geen kritiek op geuit mag worden.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:18 uur
Dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor eenieder die vrouwenrechten hoog in het 
vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet te schrijven -in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al 
voldoende over zowel impact als kwaliteit ervan. En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al 
geruime tijd geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in discussiefora, ook namens het 
Rifgebergte.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:52 uur
Ik blijf erbij: dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor eenieder die vrouwenrechten hoog 
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in het vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet te schrijven -in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al 
voldoende over zowel impact als kwaliteit ervan. En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al 
geruime tijd geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in discussiefora, ook namens het 
Rifgebergte.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:49 uur
210—Klopt, als ze die keuze ook zelf mogen maken, maar bij hoofddoekjes wordt die vooral van achter de gulp van de moslims 
gemaakt, vandaar.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:59 uur
212-Dan bent u verrekte slecht geinformeerd, of hoort enkel wat u horen wilt. Maar als ik moslima was, dan haalde ik dat doekje 
van mijn hoofd, en bond het dermate vast om het allesbepalende lid van betreffende moslim dat alleen afvallen nog optie zou 
zijn. Informeer eens bij Hirshi Ali, die helpt u wel uit de wensdroom.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:10 uur
216-Sterkte dan, ook voor de toekomst (314). Dat u mij echter als potentieel verkrachter inschat stel ik minder op prijs, dat kunt 
u toch maar beter op de plaats van herkomst doen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:21 uur
215-Korte rokjes en naaldhakken vertegenwoordigen geen religie, en religies hadden we voor de komst van de moslims juist de 
deur uit gedaan. Als vrouwen met korte rokjes en naaldhakken de moskee in mogen krijgt u van mij gelijk.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:28 uur
@278 Paul Lookman Welk serieus debat bedoeld u? Wat ik hier zie zijn enkel vergeefse pogingen van u met eeen groepje 
geestverwanten om iedereen zwart te maken die het niet met hun linkse radicale idealen eens is. En hoe anoniem bent u zelf 
meneer ‘Lookman’, net zo anoniem als meneer Scaf alias meneer Sartorius? Waar woont u, wat is uw adres en telefonnnummer? 
Als u dat geeft zal ik het kontroleren, en tot dan bent u net zo anoniem als degene die u dat verwijt. en uw oordeel over Willem 
van Nijmegen slaat ook al nergens op, u probeert hem aleen verdacht te maken, lekker diertje bent u hoor!

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:04 uur
@283 veel loos geklets, maar nu nog uw antwoord op mijn vraag, nmeneer of mevrouw Lookman, of is het mischien toch 
Sartorius of… Graag dus even uw echte naam en adres hier vermelden, dan kan ik kontroleren of u de waarheid spreekt.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:52 uur
@288 Maar meneer Looktorius, hoe komt u daar nou toch bij? Moet ik dan voor elke reaksie een half uur wachten? En hoe kan 
ik nu weten dat u geen pseumodien gebruikt, terwijl u dat wel anderen verwijt. Als u gaat verwijten moet u zelf natuurlijk wel 
recht in de leer zijn, anders staat dat zo gek. Begrijpt u het een beetje?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:56 uur
@289 Wat bedoelt u nou met analfabte Hollanders? Anaal gefopte Hollanders? En ik heb geen zoon hoor, alleen maar wat 
winkeldochters. Heeft u een dhz-zaak met al die zagen en boren?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:17 uur
@298 meneer Mouktafi waar bemoeid u zich eigenlijk mee? Ik zie hier duizenden reaksies van u in het koeterwaals, waar u ook 
nog eens helemaal niets word gevraagd. Als u dat nou eens afleert komt dat het lezen ten goede, en de diskusie eveneens.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:11 uur
@304 Meneer Mouktafi u mag gerust zeggen wat u denkt hoor, maar in de rede vallen is niet zo netjes als twee mense met 
elkaar aan het praten zijn. Dat noemen ze hier beschaving, maar ik weet natuurlijk niet hoe ze dat bij u noemen. Nu lijkt het net 
alsof u anderen hun mening niet gunt, en dat zal toch hopelijk niet waar zijn, nietwaar. En verder rekent u mij van alles toe, ook 
al niet zo netjes, ik noem u toch ook niet zo raar.

Janneke van der Veer zegt: 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72032
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72037
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72042
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72043
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72220
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72230
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72246
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72250
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72257
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72276


maandag 14 september 2009, 18:14 uur
@306 Meneer Sartorius, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, wilt u het nog eens uitleggen, u bent een beetje heetgebakkerd geloof 
ik.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:26 uur
@309 Meneer Mouktafi, ik praat zals ik praat, net als u, en daar hoort u mij niets over zegge, maar een grapje kan toch geen 
kwaad. En verder zou ik het aardig van u vinden als u mijn vraag beantwoordt.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:55 uur
@313 Meneer Mouktafi, waarom denkt u toch steeds aan truucjes? ik vraag u alleen waarom u steeds opnieuw antwoord op 
vragen waarbij u niets word gevraagt. Zo kan ik ook wel duizend berichtjes plaatsen, maar wat schieten we daar nou mee op? 
Het is niet zo netjes u overal mee te bemoeien, dus waarom doet u dat nou?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:58 uur
@315 U bent trouwens wel snel met oordelen, mischien wel te snel, want mensen moet ook eten en hebben nog veel meer te 
doen dan aan de pc te zitten.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 19:56 uur
@322 meneer Sartorius, u bent geloof ik een beetje de weg kwijt, want ik heb meneer Lookman een lekker diertje genoemd. Of 
is dat een tweelingbroer van u en zitten jullie samen aan de pc?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:14 uur
@325 Meneer Mouktafi, u geeft nog steeds geen antwoord op mijn vragen, zo lastig zijn ze toch niet? En wat moet ik nou met 
zo’n rare opmerking van u, dat slaat toch nergens op. ik wacht nog steeds op uw antwoorden of toelichting bij 299, 307 en 
316…

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:11 uur
@322 en 327-Meneer Sartorius, van uw seksistische opmerkingen ben ik niet gedient. Ik mag toch hopen dat u niet zo’n vies 
oud mannetje bent, waar islamitische meisjes juist die hoofdoekjes aan te danken hebben. Als u nog een keer van die rare 
toespelingen maakt dien ik een klacht in.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:21 uur
@326-Meneer Mouktafi bent u gevlucht voor de antwoorden? En ook van uw vieze praatjes ben ik niet gediend. Om uw eigen 
woorden van 315 te herhalen: Mouktafi schaamt zeer en liep weg.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 21:30 uur
358-Jan France—Graag uw attentie voor de 2e alinea van 362, en daarna de 1e alinea, waarmee zij bewezen dat de hogepriester / 
forumdirecteur zichzelf onbeschoft vindt, en dat wil ik beslist niet tegenspreken. Vive la France, ik vertrek naar Nice!

Moet politiek bedrijven à la Wilders de nieuwe norm worden?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 16 september 2009, 17:39 uur
69-Rene Gerritsma—Erg zwak commentaar! Waar u zichzelf verliest in ellenlange postings om uw Wildershaat te ventileren en 
het islamietenprobleem (wat wel degelijk aanwezig is, en inmiddels ook de agenda’s van GL en CDA heeft bereikt), onder tafel 
te schuiven, maakt u zich er bij een goed onderbouwde reactie zo vanaf. Gebrek aan argumenten? Dat fenomeen doet zich bij alle 
Wildershaters voor, die daarom maar op de man spelen.
Maar u voert vergeefs een achterhoedegevecht, de gemiddelde kiezer houdt de juist ondemocratische, verzuilde partijpolitiek met 
al haar achterkamertjes, deelbelangen en begunstiging inmiddels voor gezien, en snakt naar een leider met visie en daadkracht. 
Of dat Wilders moet zijn is een tweede, maar hij breekt de zwaar verroeste deur wel open naar een nieuwe toekomst. Vervelend 
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voor het conservatieve, zich op fossiele resten voorstslepende smaldeel, maar het is niet anders.

Miljoenennota: acht u deze regering in staat de gevolgen van de crisis te 
bestrijden?

Miljoenennota: moet er bezuinigd worden?

Is Barroso de juiste keuze?

Minder geld naar Koninklijk Huis?

Hoe trek je hoger opgeleiden aan in de stad?

Wat vindt u van de centrale opslag van vingerafdrukken van 
paspoortaanvragers?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexander H. Corsega zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 11:48 uur
NRC REDACTIE – IS HET STUK ZO WEL ACCEPTABEL

@125 Gloria van der Spek

Jawel mevrouw, leef en laat leven!

Tjonge jonge u durft! En nog wel met een doorgebakken cliché.

Leven! – Leren leven! – En moeten leven met de hele én halve dag opgedrongen smakeloze loudspeaker- 
straat en of burenherrie. En wat tovert u uit de hoed?

Stilte-levers intolerant naar niet stilte-levers?

Waar haalt u, bij voortduur in uw schrijfsels, het alles omkerende pathos vandaan? Van wat voor semi-
intelligent en in herhalend zelf-contradicterend gezwets denk u zich hier te kunnen bedienen? Alsof het 
willen leven in een wereld waarin de alom aanwezige klanktroep beduidend mindert of zelfs voor een groot 
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deel verdwijnt een intolerante wens zou zijn.

U vermag het als een onacceptabele en flagrante intolerantie te kenschetsen dat diegenen die een wereld 
voorstaan die qua klankproductie en het artistieke niveau daarvan nu eens niét een volkomen non-
beschaving behelzen.

U vermetele, meet het zich aan de pijn en ergernissen in de ervaringswereld van anderen te betuttelen, zelfs 
verholen en besmuikt te ridiculiseren.

Omdat het uit een loudspeaker komt, maakt dit het gebodene nog niet tot muziek, welk een wereldwijde 
volksverdwazing dit zo te benoemen. Niets minder dan een aan de nog fijnbesnaarde mens opgedrongen 
knieval voor slechte smaak. Verlaag het niveau van toetreding tot, beter nog verwijder deze waakdrempel 
zelfs helemaal, zodat elke volslagen idioot prompt z’n plek in etherland bij herhaling krijgt toebedeeld.

En u jengelt hier een rijm van zelfglorie; van je hela hola de stilte vinden in je zelf. Wel eens, diep in ’t 
nocturne een belendend popconcert vlak naast de innerlijke stilteoren horen afgaan. Afgaan doen kannonen. 
Afgaan doen domme mensen.

U, zelfbenoemde kampioen der innerlijke stilte, hoe haalt u het in uw hoofd hier mevrouw A. Reinboud de les 
te lezen. Juist u, naar men hopen mag zou, met name haar Epistels dienen te respecteren en onderschrijven.

Waarom . . ?

Omdat haar pennevruchten helder, smaakvol en goed onderbouwd zijn, een grote groep vertegenwoordigen 
– én ze het bij het rechte eind heeft.

Als u dienaangaande de moeite zou nemen de legitieme afkeer van anderen tot u door te laten dringen . . . 
jesses nee laat ook maar . . . de wereld heeft kennelijk behoefte aan een overvloed van zichzelf 
instandhoudende lieden die het nooit kunnen, willen of zullen snappen.

“De Keizer heeft geen kleren aan”

Wie roept het nog?

Helaas pindakaas, u met grote stelligheid niet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan de internationale politiek klimaatverandering aanpakken?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 28 september 2009, 22:00 uur
32-Max Molenaar—Dat vetgedrukte is recht uit mijn hart geschreven, en het taboe erop is me werkelijk een raadsel, want gelet 
op de causaliteit laat het de belangrijkste oorzaak ongemoeid. De VPRO heeft vorig jaar in een reportage over het milieu de 
vervuiling per mens(enleven) inzichtelijk gemaakt, en na het zien daarvan verlang je enkel nog terug naar de baarmoeder, voor 
een herstart. En dat dus vermenigvuldigd met enkele miljarden, terwijl ze hier lopen te lullen over ehhh Watt…

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 17:27 uur
Koos vd Wilt, u zult er aan moeten wennen dat als de Maastrichter ayatollah uit de Stokpaardjesstraat zijn bloedrode geraniums 
verruilt voor het beeldscherm -dankzij een te veel aan tijd en te weinig aan zingeving- het forum wordt verrijkt met sterk 
overdrijvende wolkenvelden, met hier en daar een bui. Het betreft hier dan ook een muisgrijze vogel uit een elkaar opgeilend nest 
verbitterde, humorloze, der dagen zat zijnde narcisten, die een orgastisch genoegen beleven aan hun eindeloze reeks verbaal 
viagrageweld, van slap gelul tot hard geleuter, en waarvan de incontinentie maskerende luiers bol staan van het azijnpissen, zij 
het ook nog eens naast de pot, dankzij verkeerd afgestelde brillen. Dat de koninklijke plee waarop ze zich wanen een geleende 
mestkar blijkt te zijn dringt maar niet tot ze door, zoals de stank van hun uitwerpselen dat evenmin doet, en derhalve door hen als 
parfum aan de mens wordt gebracht. Die ruikt daaraan, kijkt naar buiten met de herfst in aantocht, en schaart de verwelkte 
darmflora vervolgens onder het bij hen gangbare kleuren- en geurenspectrum, dus behorend bij het seizoen, om even later het 
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blad onder hun zolen niet te horen knisperen, maar begeleid door een zuigend geluid te zien blurpen tot wat het ooit was en altijd 
zal blijven, aanmodderen dus. Door hen als mening aangeprezen, maar ongevaarlijk, want bodemloos. Schenk er maar niet te 
veel aandacht aan, ze hebben een beetje last van het tijdsgewricht.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 22:09 uur
Ach ja, de Tegenpartij gaat weer hevig gebukt onder koorts, en vooral ijlen, maar dat behoort tot het ziektebeeld.

Minister Ter Horst wil blaastest voor voetgangers. Goed idee?

Moeten ouderen dan maar zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 15:05 uur
Laten we eens beginnen met het uitbannen van dat stompzinnige hokjesdenken, van 0 tot 80+. Onderverdeling in tig+ 
doelgroepen mag dan commercieel interessant zijn, sociaal gesproken is het onwenselijk en onmenselijk, want drijft een wig 
tussen leeftijdsgroepen, met steeds minder begrip en respect voor elkaar. Gevolg is dat betreffende groepen ook letterlijk in 
hokjes worden opgeborgen, tot de dood er op volgt. Een walgelijke, typisch westerse ontwikkeling, die ‘we’ kennelijk normaal 
zijn gaan vinden.
Veel ‘ouderen’ (dan wie, we zijn het immers allemaal) kunnen zichzelf al dan niet met wat hulp van buiten prima redden, maar 
die helpende handen zijn sinds enkele decennia iets te veel met zichzelf bezig, daarbij uit het oog verliezend dat uit ‘delen’ meer 
genoegen is te putten dan uit ‘nemen’. Ooit, als ze zelf zijn overgeleverd aan de zorg van anderen, zal dat besef doordringen. 
Hopelijk, maar dan hebben ze hun eigen rechten wel verspeeld, door eigen toedoen.
En er is een wezenlijk verschil tussen hulpbehoevend met en zonder eigen middelen, waar de eerste groep bij elkaar kan kruipen 
en zorg kan afkopen, terwijl de tweede (en grootste) groep aan de goden der verzorgings- en bejaardentehuizen is overgeleverd. 
Een bedroevende ontwikkeling, met dank aan de gestuurde scheiding der geesten. Eerst maar eens die 0 – 80+ nonsens 
opheffen, want zonder al die doelgroepen ontstaat vrijwel zeker meer oog voor elkaar, waar we uiteindelijk en op alle leeftijden 
aan elkaar overgeleverd zijn. U bent niet 30, 50 of 70+, maar u bent mens van klein tot groot en van geboorte tot dood.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 30 september 2009, 22:23 uur
35-Clara Legêne—Of u heeft het niet goed begrepen, of ik heb het niet goed uitlegd, of ons wederzijdse begrip en 
bevattingsvermogen lopen nogal uiteen, maar zelfs los daarvan kan ik wat u hier stelt over het door mij aangehaalde 
hokjesdenken onder ‘Willem, wie zal het nou niet met je eens zijn? Niemand.’ helaas totaal niet rijmen met de praktijk. Juist een 
gebrekkige realiteitsbesef bij PvdA’ers werd en wordt nog steeds door kiezers afgestraft, maar daar wordt kennelijk weinig 
lering uit getrokken…
Ik zal me even nader verklaren. Hokjesdenken (verzuiling / doelgroepen) is diep doorgedrongen in onze polderlandse 
maatschappij, met name in politiek, sport, commercie en media. En u beweert met droge ogen dat iedereen het met me eens zal 
zijn? Als PvdA’er gaat u voor deelbelangen, en dat geldt ook de overige politieke partijen. Ook de 100.000 gretige bezoekers 
van de 50+ beurs zullen het niet met me eens zijn, evenmin als de luisteraars van Radio 538, de kijkers van omroep Max (of de 
Tros-familie natuurlijk, naast de VARA etc.), de lezers van NRC (naast die van de Telegraaf / Volkskrant etc.), de kopers bij 
imagozaken, de 60+ kortingsbonnengevers, de 40+ joggingbroekdragers, de 30+ mentaltrainers en -kneders etc. etc. etc. Voor 
de goede orde: ik laat de relie- en sektehokjes nog buiten beschouwing, naast de seksehokjes.
Ik zou het toch iets anders durven stellen: gelet op het aantal praktiserende hokjesdenkers zullen er maar weinigen zijn die het 
juist wél met me eens zijn. Misschien iets voor u om over na te denken. Als dat geen oplossing biedt hoeft u alleen maar een 
aantal reacties op diverse onderwerpen hier te consumeren.
En dan nu een mogelijke oplossing, voorzover die al kan of zal bestaan, want u zult er mee moeten leren leven dat vele 
oplossingen vooral schijnoplossingen zijn, zoals op het meeste ‘waarom’ niet beter dan ‘daarom’ als bewijs geldt. Mensen 
worden gemanipuleerd van wieg tot graf, en zijn daar nu eenmaal ontvankelijk voor. Hou ze een passend brokje voor, en ze 
geven braaf pootjes, daar komt het feitelijk op neer. Het is dus zaak ze van jongsaf aan een kritisch vermogen bij te brengen, 
maar daar is geen enkel onderwijssysteem op gebaseerd, en van de gemiddelde opvoeder mag je ook al niet veel verwachten. 
Groepsdenken, versnippering en verzuiling staan aan de basis van scheiding en verwijdering, dus voor elck wat wils, en voor 
allen niets. U draagt daar met uw partij van harte aan bij, en verschilt daarmee niet van de andere partijen. Dat heeft er o.m. toe 
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geleid dat we in pakweg 2000 (000) jaar zijn geevolueerd van knuppel tot atoomgeleide raket, en derhalve knuppels zijn 
gebleven, want wetenschap maakt hersendood. Met dat laatste bent u het ongetwijfeld niet eens, maar daar gaan we nu niet over 
in discussie.
Leven bestaat vooral uit (al dan niet afgedwongen) aannames en keuzes, religies en politieke ideologieën blinken er zelf in uit. 
Als we al die goden en helden met hun hersenspinsels nu eens aan de dijk zetten, en ons richten op het meest voor de hand 
liggende Algemeen Belang, namelijk dat van de Aarde waarop we leven, dan is er misschien het begin van een oplossing te 
forceren. Dus leven in harmonie met die Aarde en alle daarop aanwezig zijnde soorten, en daar ons beleid op afstemmen, met 
een heilig oog voor toekomstige generaties. Lijkt u dat wat? Vermoedelijk niet, want anders was uw partij nooit met CDA en 
CU in zee gegaan. U bent namelijk deel van het probleem, en dus ook van de oplossing, maar daar moet u het machtsdenken wel 
voor opzij weten te zetten, en dan vraag ik dus van u (en de uwen) het onmogelijke. Maar, zult u zeggen, we kunnen toch niet 
zonder leiderschap. Inderdaad, maar waar staat geschreven dat u dat niet uit handen zou mogen geven? En zo u weet heeft de 
kiezer helemaal niets te bepalen in wat wij democratie plegen te noemen. Het vervelende daarvan is dat we nogal eens op koppen 
kiezen die op schoteltjes beter gedijen. Mijns inziens is de tijd aangebroken voor vulling van die koppen, maar dan wel met een 
andere substantie dan gebruikelijk.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 12:57 uur
41-Clara Legêne—Ik vermoed dat al die opgelegde institutionalisering weinig bijdraagt aan onderlinge solidariteit. Het 
(individualistische) tijdsbeeld van nu is het gevolg van een groeiproces, en onze visieloze leiders hebben daar in niet geringe 
mate aan bijgedragen. We hebben echter zowel de mechanismen als de daarin functionerende robotten met hun deelbelangen en -
ideologieën wel zelf gekozen, wat dus ook de instandhouding van het ‘democratische’ systeem betreft. Ik ben ervoor dat 
systeem te ontmantelen, en een nieuw soort leiderschap te installeren, gericht op algemeen belang als eerder omschreven, met 
maatregelen die daar in het teken van staan, en steeds opnieuw op haalbaarheid en waarde worden getoetst, met een 
houdbaarheidsdatum tot ver in de toekomst. Een bewustwordingsproces dat meer behelst dan winstbejag en kortetermijnvisie. 
Misschien moeten we eerst de ‘waarde’ van ons leven maar eens inzichtelijk maken, met name ten opzichte van de Aarde en 
andere soorten van leven. Immers al ons handelen tot heden is enkel gericht op onze soort, alsof er geen samenhang met andere 
soorten en onze biotoop bestaat. Misschien blijkt die waarde dan toch iets anders uit te vallen dan we zelf graag veronderstellen, 
en kan het ‘vooruitgangsdenken’ gelijk op de schop, net als het rücksichtsloze vermeerderen. We hebben onszelf vele rechten 
toegekend, maar de rechtmatigheid daarvan kan in twijfel worden getrokken.
U neigt me nog iets te veel naar die institutionalisering, waar ik zorg voor elkaar toch liever onder ‘normen en waarden’ wil 
scharen, ook al heb ik niets met Balkenende c.s. Dat vereist een denkomslag, namelijk naar eigen verantwoordelijkheden en 
initiatieven, zoals dat ooit gebruikelijk was, maar door de paternalistische houding van onze staat deels uit eigen handen is 
gesubsidieerd. Het relaas van Gloria over de zorg voor haar ouders staat feitelijk voor hoe het zou moeten zijn: niet lullen maar 
‘gewoon’ doen, vanuit een grote mate van opofferingsgezindheid, aangestuurd door gevoelens die ons eveneens uit handen zijn 
geslagen. Die altruïstische instap is een schaars goed geworden, met dank aan onze welvaart, waar nogal wat welzijn voor is 
ingeleverd. Je kan uit die zorg voor eigen ouders namelijk ook bevrediging putten, waar we geleerd hebben het ongesubsidieerd 
als een last te beschouwen. Ook hier is een denkomslag gewenst. We zullen weer toe moeten naar eigen oplossingen, waar we 
het denken (en liefst ook doen) aan overheden hebben uitbesteed; een proces dat zich over een breed front heeft voltrokken en 
mensen (groten)deels weerloos heeft gemaakt. Dat krijg je dus als je je leven uit handen geeft, en daarmee dat van anderen.
U vraagt om oplossingen, maar feitelijk vraagt u om de zoveelste greep uit de staatsruif. Waar u niet om vraagt is een appelleren 
aan wat ooit norm(aal) was, namelijk zorg voor elkaar, in woord en daad, en vooral gevoeld, dus niet geregeld. Dat gevoel is ons 
ontnomen, het ligt nu op het schap van ‘weten’.
Opvoeding, onderwijs en sturing lijken me kernwoorden in dezen, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het failliet 
van het ontbreken daarvan lijkt me inmiddels wel aangetoond. Als de basis mank gaat, dan geldt dat ook het vervolg. En met een 
basis die gericht is op nog meer (welvaart) van hetzelfde, sta je individuele ontplooiing, zorg voor elkaar en de Aarde waarop we 
leven, alsmede harmonie tussen soorten hopeloos in de weg. Dus nee, er bestaan geen pasklare oplossingen. Goddank niet, dat 
komt het zelfdenkend vermogen ten goede, hopelijk. Eerst zal je de geesten rijp moeten maken, dus moeten ontleden waar we nu 
feitelijk mee bezig zijn, en vooral de impact daarvan op wat geen stem heeft of mag hebben. We zullen onszelf moeten 
ontmythologiseren, en dat zal de grootste opgave blijken te zijn.
De vraag in de kop van dit artikel is dan ook misplaatst, want zou eigenlijk moeten luiden: ´Hoe heeft het zover kunnen komen 
dat ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen?’

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 12:05 uur
45-Clara Legêne—Beste mevrouw Legêne (hopelijk vindt u het niet bezwaarlijk dat ik u ongevraagd vousvoyeer), wat u als 
‘zure mopperpot’ samenvat, zou u -eenmaal weer in de oppositie- aan ‘onderbouwde kritiek’ toeschrijven. Ter geruststelling: de 
tijd van al dan niet onderbouwde kritiek breekt voor de PvdA na de verkiezingen vrijwel zeker weer aan. En was het niet uw 
alom geliefde coalitiegenoot Balkenende die ons veel zuur voorspelde? Vandaar mijn verzuurde zoektocht naar het zoet, dat ook 
de PvdA liever in de vriezer bewaart en bewaakt, (tenzij) door de bank genomen.
Mevrouw Legêne, waarom zou de PvdA veel beter ‘kunnen en moeten’, dat wordt immers al door SP en PVV in praktijk 
gebracht. De SP staat -ook daadwerkelijk en aanzienlijk beter- voor waar de PvdA ooit voor meende en hoopte te staan, en de 
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PVV blijkt net als Fortuyn bereid puin te ruimen, dus waarom nog meer van hetzelfde, laat staan in sterk verdunde vorm. We 
hebben het inmiddels wel gehad met al die kwakzalvende politiek, enkel goed voor een nog verdergaande scheiding der geesten.
U komt hier binnenwaaien met dezelfde retoriek waarmee de bomen rond mijn huis massa’s blad afscheiden, maar als die ruis 
eenmaal is verdwenen, oogt de tuin weer als vanouds. En dat is nu precies niet mijn bedoeling; ik ben aan herinrichting toe, want 
ben die bergen blad voor monden met al die eikels er omheen meer dan beu. Kappen dus met wat was, maar daar bent ú 
kennelijk nog niet aan toe. En wat dat zuur betreft kijk ik liever iets verder dan wat Balkenende c.s. voor ons in petto heeft, ik zal 
u enkele voorbeelden geven.
Het onderweis is nog nooit zo goet geweest als nu, met dank aan o.a. regenten als Wallage, u ongetwijfeld bekend uit het 
wereldvreemde demagogenbestand van uw partij. Mede voor zijn onderwijsfusies- en vernieuwingsdebacle werd hij beloond 
met een -niet gekozen- burgemeesterspost in Groningen, en het is ook dat soort politiek waar veel kiezers op uitgekeken zijn. Hij 
is slechts een van de vele omhooggevallen coryfeeën uit uw stal, die in ernstige mate gehinderd worden door slechts één 
referentiekader, namelijk dat van hun eigen, diep gekoesterde dogma’s, of wat daar momenteel nog van resteert. Vogelaar was 
ook zo’n exemplaar dat in geen volière stand kón houden, met prachtwijken die verbloemden dat je met prachthuizen nog geen 
prachtinwoners creëert. Ik kan het haar nauwelijks aanrekenen, als lid van een partij die uitblinkt door gebrekkige mensenkennis. 
En dan laat ik de ontmanteling / privatisering van diverse overheidstaken nog buiten beschouwing, met de consument als 
huilende en de aandeelhouder als lachende derde. Ook zie ik u liever geen krokodillentranen plengen over de steeds verder 
uitgeklede zorgtaken, waar uw partij in ernstige mate haar zorgplicht heeft verzaakt. Door haar principes te verloochenen, dus 
door mee te huilen met de wolven om de macht maar in handen te kunnen houden, want zo’n kudde makke schapen voelt zo 
warm aan, nietwaar, zo zittend op het pluche.
Helaas, het is ongetwijfeld een hard gelag, maar uw partij heeft geen bestaansrecht meer en kan alleen nog met kunstgrepen op 
de been worden gehouden, zoals dat bijvoorbeeld het koningshuis geldt. De ernstigste kwalen manifesteren zich onderhuids, en 
als je zoals de PvdA hardnekkig weigert daar te scannen, dan krijg je de terminale stadia volautomatisch op je bord, en terecht. 
Maar er is meer dat om verandering schreeuwt.
Zelfs nu de rol van de kerk nagenoeg is uitgespeeld worden we opgezadeld met daaruit voortvloeiende partijen, die notabene ook 
nog eens de dienst uitmaken, waar ze in gelijke mate het veld hadden dienen te ruimen. Hoezo scheiding van kerk en staat? De 
bijbehorende dogma’s krijgen we nu via omwegen te slikken, en ook daar blijkt de gemiddelde kiezer niet van gediend. Reken 
daarbij de komst van een ons vreemde religie (met nog veel meer en duidelijker stempels dan waar we afscheid van hadden 
genomen) en het huis staat begrijpelijkerwijs op stelten, want ook als dat een vooropgezet plan zou zijn geweest, was het geheel 
voorspelbaar in het vroegste stadium afgeschoten. Niet alleen hier, maar in geen enkel ander, zichzelf respecterend land ter 
wereld. Hoe dan ook: waar we hier m.i. dringend aan toe zijn is een absolute scheiding van kerk en staat, met religie als 
privébeleving, dus waar het thuishoort. Onmogelijk binnen het verzuilde stelsel, dus alle reden voor een radicale omwenteling. 
Wat mij betreft naar Frans model, maar dan wel op Nederlandse leest geschoeid, en met andere uitgangspunten dan gebruikelijk. 
Uw partij heeft daar -als medeveroorzaker én instandhouder van de huidige problemen- wat mij betreft geen enkele rol in te 
spelen, net zo min als al die andere, hevig onder oxidatie lijdende belangenpartijen.
Moet ik u echt het failliet van opvoeding, onderwijs en sturing nog gaan toelichten? Ik zou zeggen: kijk eens goed om u heen, en 
als u eenmaal ziet, ziet u tevens het licht, hoewel niet veroorzaakt door een Peer van de Arbeid.
Tenslotte: sociologen en ‘zinnige dingen zeggen’ is een contradictie, waar sociologen juist uitmunten in het vermeerderen van 
knopen, om dat als ontwarren aan de mens te brengen.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 15:19 uur
54—Clara Legêne—U ‘verwijt’ mij een ‘enorme lap tekst’, maar deze steekt nogal schraal af bij de vele, enorme lappen die u 
zelf aan elkaar weet te breien. En ook al overlappen we elkaar op inhoud niet of nauwelijks, dat is nog geen reden mij te 
verwijten waar u zich vrijelijk aan schuldig maakt.
Het overbekende Riedel was een veel gedronken, prikkelende limonade. Uit de tijd van Exota, u weet wel, dat door Marcel van 
Dam afgeschoten merk. Toch kunt u die riedels beter serieus nemen dan af te schieten, zo leert ook het jongste discussie-
onderwerp, en vooral de reacties daarop.
Enig googelen leerde dat u raadslid van de PvdA bent, en dat stelt uw mening toch in een iets ander daglicht dan dat van de 
gemiddelde kiezer, ook al schaart die zich achter een partij. U echter spreekt de taal van die partij -aangestuurd door de 
beginselen- dus wordt u daar ook op afgerekend, of u dat nu leuk vindt of niet. Reken daarbij het zware weer waarin de PvdA 
zichzelf heeft gemanoeuvreerd, en u hoeft in het kielzog daarvan geen rustig vaarwater te verwachten. Overigens zou ik het voor 
de zuiverheid van enig betoog wel op prijs stellen als ook kaderleden van de andere partijen hierin werden betrokken, waar ik me 
nu niet aan een zweem van eenzijdige propaganda kan onttrekken, terecht of niet. Niet uw verantwoording, ik weet het, maar uw 
partijpolitieke instap is dat wel.
Verder ben ik het geheel met Gloria eens, en u moet de inhoud van haar betoog nog maar eens goed tot u laten doordringen, 
want die raakt de kern van waarden waar uw partij al lang geleden de ogen voor heeft gesloten.

Willem van Gelre zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 18:50 uur
61-Gloria—Hij ijlt zelfs in het Frans, wat duidt op een grote liefde voor dat land en zijn leiders, dus mij hoor je daar als 
rechtgeaard francofiel niet over klagen  .
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Verder mijn complimenten voor de even doorwrochte als verhelderende diagnose van een patiënt die door door de psychiatrie 
als onbehandelbaar wordt beschouwd, en derhalve -ondersteund door diverse identiteiten- aan zijn lot wordt overgelaten. Het 
tekent weer eens de ondermaatse gezondheidszorg in dit land, waar de meest hopeloze gevallen hun schreeuw om hulp alleen 
nog in discussiefora kwijt kunnen. Gewoon negeren lijkt me het beste, het probleem lost zich weer bij de basis op, dus in het 
niets.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 12:36 uur
62-Clara Legêne—Wat betreft het ‘Overigens zou ik het voor de zuiverheid van enig betoog etc.’ wil ik dat wel even nuanceren. 
Iemand stelde eens dat dit forum door links was gekaapt, en ook ik kon me aanvankelijk niet aan die indruk onttrekken, waar ik 
bij NRC meer onafhankelijke, genuanceerde meningen hoopte aan te treffen. Nog steeds probeert een (weliswaar kleine) groep 
uit die kring het forum te domineren -en meent daarvoor alle middelen te mogen hanteren-, maar goddank klinken er steeds meer 
tegengeluiden, waar ook ‘Wilders’ deel van uitmaakt, al ligt de basis vermoedelijk bij Fortuyn. De geventileerde haat en 
uitgebraakte gal daarover zegt niets over Wilders, zijn gedachtegoed of zijn kiezers, maar wel over de spuiers die niet wensen 
open te staan voor wat hen niet eigen is, hoe discutabel dat ook moge zijn. Ze zijn in wezen dus nog conservatiever dan hetgeen 
ze zeggen te bestrijden. Ze gaan daarbij ook nogal selectief te werk, want hun eigen troetelkinderen -w.o. moslims, van zwaar 
crimineel tot normaal functionerend- zijn heilig verklaard, waar Wilders van geblondeerde kop tot teen de duivel heet te 
vertegenwoordigen, ook al houdt hij zijn pijlen vooral op de al even heilig verklaarde excessen gericht. Argumenten komt u in 
die kring niet tegen, er wordt slechts op de man gespeeld. Gelukkig betreft het maar enkelen, soms verbloemd door hun veelheid 
aan postings, maar inmiddels weet iedereen wel wie het betreft en wat ervan te verwachten is, op nieuwkomers na.
Met uw komst als helder geprofileerd en praktiserend PvdA-er schaarde ik u iets te snel onder de linkse (zij het gematigde) 
belangenbehartigers, waarop de alarmbellen begonnen te rinkelen, met betreffende ‘oproep’ als gevolg, want de balans was al zo 
verstoord. Daarvoor moet ik u mijn excuses maken, zeker na een aantal reacties van u te hebben gelezen. Het gevaar van 
etikettering ligt hier snel op de loer, omdat enkelen daar een levenstaak van hebben gemaakt, en je er voor moet waken daar niet 
in meegezogen te worden. Ik gleed dus even uit, maar heb me snel weer hersteld. Dat neemt niet weg dat onze visies nogal 
uiteenlopen, maar ik stem zowel PVV als SP (bij machtiging, en voor de balans), dus we kunnen enige waarheid wel ergens in 
het midden aantreffen.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 13 oktober 2009, 17:36 uur
67-Gloria—Ik begrijp de laatste ontwikkeling bij Jongerius ook niet, althans wat dat terugfluiten betreft, maar ik blijf het een 
moedige vrouw vinden, die weet waar ze voor staat, en dat heeft ze kennelijk op (een deel van) haar achterban voor. Het tekent 
tevens de geringe (actie)bereidheid tot verandering bij de groep waar dat juist het geval zou moeten zijn, want de AOW-
verhoging treft ze allen, als onderdeel van een reeks van ketenen, kenmerkend voor loonslavernij in zijn zuiverste vorm. De 
werkgevers zal je dus niet over een dergelijke achterban horen klagen…
Ik heb ooit in twee banen als OR-lid mijn nek voor medewerkers ver uitgestoken (in het laatste geval heeft het mijn kop gekost, 
terwijl de rechtsbescherming van OR-leden een farce bleek), en toen al gemerkt dat bestaande patronen moeilijk te doorbreken 
zijn. Juist dankzij een achterban die het in voorkomend geval laat afweten, want onbekend is onbemind, en angsthaas staat 
dagelijks op het diner. Aldus werken ze mee aan waar ze niet voor staan, omdat ze verzuimen of weigeren op een rem te trappen. 
Geweeklaag achteraf mag derhalve met een korrel zout worden genomen, daar ben ik dan weer makkelijk in.
Je hoeft niet vóór Wilders te zijn, maar kan en mag voor de gelegenheid wel gebruik van hem maken, en zeker bij iets dat ons 
allen vroeg of laat treft. We hoeven ons daarbij niet heiliger dan de paus voor te doen, want overal worden tijdelijke coalities 
gesmeed, als daar een beter doel mee is gediend. Soms hoeft de keuze tussen opportunisme en principes niet moeilijk te zijn. 
Betreffende FNV-achterban moet zich maar eens afvragen welke partijen anders dan SP en PVV hun belangen in dezen 
behartigen. Gevolg is dat ze straks helemaal tot aan de dood mogen pezen, en dat noemen ze dan ‘leven’. Faber est quisque suae 
fortunae, maar vlak het ongeluk daarbij niet uit  . Hartelijke groet!
PS Ik zag ergens een oproep van een zekere Piet aan u om contact met hem op te nemen, hopelijk heeft u het gelezen.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 14 oktober 2009, 16:51 uur
In aanvulling op 71: De man (of wat het ook moge wezen) voert namelijk al maandenlang een nietsontziende hetze jegens Gloria 
van der Spek en ondergetekende, en dat onder diverse namen w.o. Hanneke van der Meer. Ik heb hier door zijn toedoen al 
diverse mensen zien verdwijnen; kennelijk kan hij niet met argumenten volstaan en speelt derhalve maar op de mens. Het siert 
NRC bepaald niet dat ze alle bagger van dit hopeloos gefrustreerde schertsfiguur met zijn obsessies moeiteloos plaatsen, en 
kritiek daarop -zo is me gebleken- verwijderen. Graag dus actie.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 16 oktober 2009, 12:52 uur
Intriest figuur, dat zichzelf moet bedanken waar anderen daar geen aanleiding toe zien…
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Moet regisseur Polanski nog boeten voor een dertig jaar oud zedendelict?

Komt u in opstand als de AOW-verhoging wordt doorgezet?
Willem van Gelre zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 22:02 uur
Bewezen is inmiddels dat wel wel ouder, maar niet gezonder worden. En van al die kwalen met bijbehorende uitval op latere 
leeftijd zijn werkgevers echt niet gediend. Daarnaast zijn oudere werknemers niet meer zo veranderingsgezind, en pakken 
nieuwe ontwikkelingen minder snel op, zo ze dat al in het gewenste tempo kunnen. En wat Jolanda Pijnacker zegt is helemaal 
waar, want meer dan enkele jaren genieten van dat pensioen zit er niet in, waar wel tientallen jaren gewerkt mocht worden.
Reken daarbij ook nog eens dat de lager gewaardeerde beroepen vaak al vanaf het 16e jaar van start gingen, dus die hebben er 
dan vijftig jaar op zitten, en vaak niet onder de gunstigste omstandigheden. Die (grootste) groep dient de basis voor beoordeling 
te vormen, waar Donner vermoedelijk iets teveel naar de hoger opgeleiden kijkt, die aanzienlijk minder jaren draaien tegen 
hogere honorering, en ook na ontslag makkelijker aan de bak kunnen. Laten we met die AOW vooral geen haast maken, want er 
zijn ook voldoende argumenten aan te voeren voor leeftijdsverlaging, ook al denkt De Here van Donner daar vermoedelijk 
anders over.

Heeft de politiek schuld aan onze eigen problemen?
Willem van Gelre zegt: 
donderdag 15 oktober 2009, 10:50 uur
50-E.Starink—Vraag de stalker dan gelijk even naar het waarom van dat obsessieve gedrag. En laat hij daarbij tevens de nog 
veel langere lappen met de juiste context’ en aanleidingen toevoegen, naast de langste lappen met zijn immer voortdurende hetze 
jegens personen, partijen en religies (op islam en jodendom na). Dit dus voor een afgewogen beeld, maar bespaar u de moeite, 
het is net zomin als bovenstaande lappen het lezen waard.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 15 oktober 2009, 11:17 uur
50-E.Starink—Vraag de stalker dan gelijk even naar het waarom van dat ziekelijke, obsessieve gedrag. En laat hij daarbij tevens 
de nog veel langere lappen met de juiste context’ en aanleidingen toevoegen, naast de langste lappen met zijn immer 
voortdurende hetze jegens personen, partijen en religies (op de islam na, mogelijk is het een bekeerling). Dit dus voor een 
afgewogen beeld, maar bespaar u de moeite, op relevante vragen wordt door hem nooit (relevant) antwoord gegeven, hij is als de 
dood kleur te moeten bekennen. Het is tevens de vraag aan welke van zijn creaties u die vraag stelt, want ‘Sartorius’ stond voor 
‘Scaf’, en staat voor diverse anderen, terwijl niemand weet waar hij werkelijk voor staat, anders dan een onsamenhangende 
woordenbrei waar de psychogeriatrie de handen aan vol zal hebben.

Steunt u het voornemen van AbvaKabo FNV om het openbaar vervoer plat te 
leggen?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 18:18 uur
Verhoging AOW naar 67 jaar is een politieke keuze, zoals je bij besparingen ook kan kiezen voor afstel JSF, afschaffen 
kinderbijslag, beperken hypotheekrenteaftrek, inkrimpen ambtenarenbestand, kapwerk in het subsidiewoud etc.etc. In ieder geval 
geen must, zoals de regenten ons willen doen geloven.
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Wie herinnert zich nog de 7 miljard voor een doorgedrukte HSL waarvan het bestaansrecht nog steeds niet is bewezen, met een 
enorme inbreuk op het landschap? Let wel: het betreft hier slechts materie in de vorm van een discutabele spoorlijn. En hoeveel 
geld is er recent naar banken in Nederland en IJsland gesluisd ten laste van de belastingbetaler? Ruim een week geleden nog 
pompte Bos 4 miljard in Fortis, dat enkele dagen later een enorm verlies mocht incasseren op de beurs. En dat betreft dus banken 
die dankzij megalomane bestuurders en managers door een te veel aan risico dreigden om te vallen. Die vele miljarden konden in 
een vloek en een zucht worden opgehoest, maar hun leven lang pezende AOW-er mogen bloeden, waar die minkunkels van 
betreffende banken al lang achter tralies behoorden te zitten. Ik heb het hypocriete duo Bos en Donner nog steeds niet horen 
kreunen over al die miljarden.
Ik ben het dan ook volledig met de FNV eens, want die AOW-verhoging is een gotspe van eerste orde. Laat die AOW-ers de 
enkele jaren die ze nog te gaan hebben maar lekker in vrijheid genieten, ze hebben er lang genoeg voor gewerkt. Misschien is nu 
ook duidelijk geworden welk rad voor ogen is gedraaid, met al dat polderen en die eeuwige consensus, want als het er feitelijk 
op aankomt kiezen de regenten enkel voor hun eigen dogma’s. Hopelijk komt het ingeslapen klootjesvolk er op een dusdanige 
wijze tegen in opstand, dat dit wrakhoutkabinet gelijk het veld ruimt, met de zegen van boven.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 21:20 uur
35-Jan Martens—In welke wereld leeft u eigenlijk? Ik vermoed die van de werkgever uit het begin van het industriele tijdperk, 
met afknijpen en kort houden van werknemers als hoogste goed. Twentsche textielbaron misschien? Die wisten hun 
werknemers ondanks al die textiel voortreffelijk uit te kleden. Voor de goede orde: mijn vader was ook industrieel, maar bij u 
vergeleken was het een communist. Enig idee waarom Fokker, KLM, Hoogovens, Daf etc. etc verdwenen of domweg verpatst 
zijn? Enig idee waarom de nutsbedrijven in buitenlandse handen zijn, naast inmiddels het gros van de polderlandse bedrijven? 
De door u genoemende sectoren zijn om totaal andere redenen dan door u verondersteld verdwenen. Voor de agrarische sector 
mag u Mansholt bedanken, en voor de scheepvaart de lage lonenlanden, die ook weer uit de markt worden geprijsd als ze 
eenmaal op ons niveau zitten.
En waar staat geschreven dat men zich ook voor zijn 18e en na zijn 65e te barsten dient te werken? In uw bijbel vol fictieve 
teksten misschien? Leven we dan in een derdewereldland, hebben we nooit pensioenpremie betaald, is solidariteit voor u een 
dode letter? Voor de goede orde: ik ben met mijn 45e gestopt met het reguliere werk, en heb die AOW over vier jaar zelfs 
helemaal niet nodig, maar voel me wel solidair met degenen die vaak niet eens meer krijgen dat dit karige pensioen, laat staan dat 
ze daar nog langer voor door zouden moeten werken. Ik weet niet van welke planeet u afkomstig bent, maar ik weet wel dat het 
mijn planeet niet is, noch ooit zal zijn.

Moet Willem-Alexander zich terugtrekken uit het Mozambikaanse 
vastgoedproject?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 22:03 uur
WA moet zich terugtrekken uit de monarchie, en met zijn burgermeisje lekker buiten gaan leven. Dan kan met het vertrek van 
Trix het koningshuis bij Madame Tussaud worden uitgestald, en dat is volgens mij de enige plaats die het verdient, dus van was 
wat was.
Monarchie staat voor vergane glorie, hoewel de huidige regenten nauwelijk verschillen van de adel van toen, incl. hen passende 
paleizen, personeel, voorrechten en faciliteiten. De overstap kan dus nagenoeg geruisloos geschieden, Jan Peter hoeft zich alleen 
maar een passende helm aan te meten.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 10 oktober 2009, 14:40 uur
Ik voel me geen onderdaan van een of ander koningshuis, want dat impliceert onderdanigheid, en daar moet je de juiste, dus 
slaafse mentaliteit voor in huis hebben. Wie het kruip-, knik- en likwerk rond onze vorstelijk gehonoreerde vorsten aanschouwt 
weet dat we nog een lange weg hebben te gaan, van monarchie tot republiek. Dat ligt niet aan de monarch met haar hofhouding, 
maar aan de houding van hen die zich hof laten maken, met hun onuitroeibare hang naar goden en helden, en derhalve graag 
bereid om iedere huis-, tuin- en keukendaad van een heroïsche lading te voorzien. De mythevorming rondomheen zorgt voor de 
finishing touch, en alleen de veronderstelde voorbeeldfunctie kan roet in het koninklijke diner gooien. Voor dergelijke folklore 
lijkt de prijs me echter nogal hoog, er zijn theatergezelschappen die het voor minder doen. De discussie in de Kamer dient te 
gaan over de zin en rechtmatigheid van een hopeloos achterhaald instituut, op de been gehouden door erfrecht en 
onschendbaarheid, afstand en onzichtbaarheid. Ze houden in onze ‘democratie’ toch al geen rekening met het volk, dus mochten 
de onderdanen vóór instandhouding zijn, staat het de regering geheel vrij het koningshuis op te heffen, zo de Heer dat wil 
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natuurlijk. Of resideert die ook in dat vakantieverblijf?

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 11:31 uur
Voor de goede orde: historische parallellen hebben per definitie geen enkele zeggingskracht, omdat ze in een andere tijd en 
setting plaatsvonden, dus onvergelijkbaar. Ze dienen geen ander doel dan ontwikkelingen tot / en een heden te ontkennen. Door 
te veronderstellen dat ze dat wel hebben zitten we nu nog opgescheept met religies die al even ver afstaan van iedere realiteit.

14 zetels in de peilingen. Komt de PvdA er voor de verkiezingen nog bovenop?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 21:50 uur
Wat aan profiel bij de PvdA resteerde is opgegaan in het CDA, dus de partij heeft zichzelf overbodig gemaakt. Dat is een 
buitengewoon gunstige ontwikkeling, en te hopen valt dat de resterende partijen eveneens in rook opgaan (liefst incluis de 
monarchie), opdat we een nieuwe start kunnen maken. Als republiek, met een heilig oog voor algemeen belang en gericht op een 
verre toekomst.
Aan zelfreflectie heeft het de PvdA nooit ontbroken, maar een schrijnend gebrek aan zelfinzicht en zelfkritiek resulteerde vooral 
in zelfingenomenheid, en daar prikt de kiezer ooit doorheen. Ook had en heeft de PvdA nog steeds geen enkele feeling met 
maatschappelijke ontwikkelingen, laat staan de onvrede en onrust die dit de laatste jaren teweeg heeft gebracht. Waar de PvdA 
aldus vele steken liet vallen werden deze weer opgepakt door SP en PVV, een proces dat nog steeds gaande is. En de SP staat 
voor waar de PvdA ooit voor meende te staan, dus ook hierin wordt geen functie meer vervuld. Kortom: ik heb werkelijk geen 
enkel idee waar die partij nog voor staat (maar dat geldt ook bijv. D’66), dus wat mij betreft volstrekt overbodig. Als iedereen er 
straks zo over denkt betekent dat het einde van wat ooit was, maar leven is nu eenmaal bewegen.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 11:14 uur
99-Clara Legêne— U laat de door u gesignaleerde ‘leeglopers’ buiten beschouwing, en richt zich tot wat u noemt ‘al dan niet 
tegenstrijdige adviezen’. Met dat laatste is natuurlijk niets mis, maar het lijken me juist de ‘leeglopers’ die het waarom van een 
eveneens leeglopende partij verklaren, en u daarmee en passent van misschien wel het belangrijkste advies voorzien. Dat u 
daaraan voorbij gaat is nu juist tekenend voor de gang van zaken bij de PvdA -en daarmee voor die andere ‘leegloop’-, waar bij 
de teloorgang naar oorzaken wordt gezocht die er voor de kiezer niet of nauwelijks toe doen. Die kiezer richt zich namelijk 
vooral tot zijn (in)directe levenssfeer, en wat hij daarin signaleert of aan den lijve ervaart, de fraaiste beschouwingen ten spijt. 
Partijen als de SP en PVV hebben dat beter begrepen, maar u geeft er blijk van dat stadium nog niet te hebben bereikt. Uw partij 
staat derhalve niet ‘midden in de samenleving’, maar erbuiten, met een ‘smoel’ dat wegkijkt van de causaliteit én van een 
meanderende maatschappij, waar het gekanaliseerde, verzuilde denken steeds minder grip op heeft. Uw aangehaalde ‘smoel’ 
heeft dan ook veel weg van een babyface, naïef lurkend aan borsten die geen melk meer produceren. Een gunstige ontwikkeling, 
hopelijk treft het ook de andere deelbelangenpartijen. Tot ze zijn verdroogd naar de plaats die hen toekomt, op het immer 
uitdijende kerkhof van menselijke miskleunen.
Inherent aan al dat gelegaliseerde macht- en winstdenken is namelijk dat de kiezer keer op keer gemanipuleerd wordt met 
autohandelkretologie, waarbinnen een Volkswagen als Porsche aan de mens wordt gebracht, want de targets (niet 13 maar 33 
zetels in uw geval) dienen te worden gehaald. Waarom eigenlijk? Dat machtdenken leert namelijk dat het helemaal niet om het 
belang van de Aarde en daarop levende soorten -zoals bijvoorbeeld kiezers- gaat, maar enkel om het belang van de partij
(ideologie), en de ratrace naar het pluche, liefst met zo veel mogelijk zetels. En binnen die eeuwige competitiestrijd tussen 
belangengroeperingen gunt ‘u’ zichzelf het voordeel van de macht, maar andere, nieuwe inzichten niet eens het voordeel van de 
twijfel. De vraag is tevens of u daartoe in staat bent, want ingekapseld in voor u het hoogst haalbare en wenselijke. Dus 
gelimiteerd, u staat aan de wieg van uw eigen beperkingen. Dat maakt dat nieuwe ontwikkelingen / richtingen binnen ons 
systeem nauwelijks de kans krijgen, want het eigen partijgelijk heeft religieuze vormen aangenomen. Beetje tegenstrijdig ook, 
want uw partij omarmt wél nieuwe religies, maar nieuwe politieke stromingen worden buiten de deur gehouden.
U begrijpt dat voorgaande niet tegen u als persoon is gericht, maar wel tegen een systeem dat ons allen op verstikkende wijze in 
zijn greep houdt. Een systeem dat niets met democratie, volkswil, laat staan volksbelang te maken heeft, en alles met 
persoonsgebonden ideologieën en deelbelangen, met de macht van zowel gewoonte als getal ter legalisering. Zolang u niet in 
staat bent of wilt zijn ‘uw’ persoonlijke partij (ook ideologisch) los te laten, zolang helpt u mee dat systeem in stand te houden. 
Een systeem dat juist uitblinkt in waar geen weldenkend mens zich normaliter toe zou lenen, mag ik hopen.

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/10/06/moet-willem-alexander-zich-terugtrekken-uit-het-mozambikaanse-vastgoedproject/#comment-74610
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/10/07/14-zetels-in-de-peilingen-komt-de-pvda-er-voor-de-verkiezingen-nog-bovenop/#comment-74180
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/10/07/14-zetels-in-de-peilingen-komt-de-pvda-er-voor-de-verkiezingen-nog-bovenop/#comment-74608


Krijgt Obama terecht de Nobelprijs voor de Vrede?
Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 10 oktober 2009, 15:45 uur
Nobelprijs voor welke vrede eigenlijk? Arafat kreeg hem eveneens, en ook sindsdien gaan de roofzuchtige zionisten vrijelijk hun 
gang, met nog steeds geen enkel uitzicht op vrede resp. een Palestijnse staat. Ook op wereldniveau zie ik maar weinig vrede 
bewerkstelligd, terwijl welvaart nog altijd de beste garantie daartoe geeft. De echte vredebrengers investeren in 
ontwikkelingslanden, of brengen landen tot een dusdanige ontwikkeling dat aan de belangrijkste voorwaarden voor vrede kan 
worden voldaan. Overigens een schier onmogelijke zaak en taak, zolang fossiele religieuze en politieke ideologieën de dienst 
uitmaken, en dus meerdere soorten Gelijk elkaar in de weg staan. Obama lijkt van goede wil, maar heeft nog niets bewezen, en 
alleen daar dient hij op beoordeeld te worden. Daarbij laten we de houdbaarheidsdatum maar buiten beschouwing. Die 
Nobelprijs voor Vrede heeft veel met wishful thinking van doen, maar realisering is een ander verhaal. Mooi woord, ´vrede´, en 
daar blijft het meestal bij, want het lijkt niet echt in onze genen verankerd.

Opereerde Leers onhandig of maakte hij misbruik van zijn 
burgemeesterschap?

Moet de FNV samen met de PVV optrekken in de strijd tegen een hogere 
AOW-leeftijd?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 15:35 uur
Opportunisme is van alle tijden en partijen, dat valt niet alleen Wilders te verwijten. Dat partijen van links tot rechts zijn 
gedachtegoed deels hebben overgenomen dient enkel hun eigen belang, met het zicht op de verkiezingen. Oftewel: u wordt door 
de gevestigde partijen belazerd waar u bij staat, maar dat wist u vermoedelijk al. Tenzij er natuurlijk sprake is van 
voortschrijdend inzicht, waaronder oog voor de noden en wensen van dezelfde kiezer, dat zou zomaar kunnen.
Wat de toenadering van Jongerius tot Wilders v.v. betreft: dat zou een doorbraak kunnen betekenen in waar de gevestigde orde 
zijn greep op wil houden, namelijk bepalen wat goed voor u, en daarmee voor het systeem is. Aan dat systeem mag niet worden 
getornd, anders dan in de onbetekenende marge, want het is wel de bedoeling dat de gevestigde orde ook gevestigd blijft, incluis 
de schijndemocratie om het / ze op poten te houden. Macht corrumpeert, en ook de polderweg er naartoe ligt bezaaid met 
Berlusconi’s.
Inmiddels leert de actualiteit dat van gezamenlijk optrekken geen sprake meer kan zijn, dus conservatief polderland mag weer in 
de vertrouwde klei blubberen. En dat verontrust me beduidend meer dan die voorgestelde samenwerking, want als vruchtbare 
bodem is die klei inmiddels uitgewerkt. Kennelijk hebben nogal wat boeren daar geen moeite mee, dus die mogen oogsten wat 
ze zaaien, en moeten vooral achteraf niet klagen.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 21:51 uur
21-Jan Muters—Helemaal mee eens! Het gaat hier om een belang dat boven persoonlijke voorkeuren of fricties behoort uit te 
stijgen, want het betreft ons allen. Zoals elders al is geschreven zijn er wel meer tijdelijke coalities gesmeed als dat een 
gezamenlijk belang ten goede kwam. En waar blijven -behoudens SP en PVV- de andere partijen van enige omvang? Van CDA 
en VVD hoef je niets te verwachten, en van PvdA en D’66 weet je nu dus waar ze voor (en niet achter) staan. Dat krijg je dus 
met al die verzuiling en deelbelangen, terwijl solidariteit een woord uit een ver verleden is. Het wordt tijd dat betreffende FNV-
aanhang eens bij zichzelf te rade gaat over wat voor hen zwaarder weegt, en anders kunnen ze beter een leider krijgen die ze 
verdienen, dus zeg maar van het type Pechtold. Die is al druk aan het speculeren hoe hij zich de volgende coalitie in kan likken, 
dus daar past geen uitgesproken profiel -laat staan stellingname- bij. De werkgevers zullen hem dankbaar zijn, voor het 
oppoetsen van de ketenen.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 21 oktober 2009, 20:38 uur
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49-B.G. Aben—So what? Niet echt iets om van onder de indruk te raken, lijkt me. Dat een stel primitieven onze vrijheden de 
nek om wil draaien geeft juist alle aanleiding ze te vuur en te zwaard te bestrijden.

Moet de DSB Bank gered worden door de overheid?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 14:50 uur
1-P. van Heck—In principe ben ik het met u eens, maar dan wel gelijke monniken, gelijke kappen. DSB is beslist niet méér 
verwijtbaar dan de andere banken die niet alleen steken, maar complete breiwerken hebben laten vallen, wat de belastingbetaler 
(dus iedereen) bakken met geld heeft gekost. Bij DSB is de doelgroep nog beperkt, wat ook de risico’s geldt, terwijl de 
belastingbetaler geen euro hoeft op te hoesten, tot voor kort. Vermoedelijk gaat dat veranderen, want het ontbindingsproces 
versterkt zichzelf.
Daarnaast: anno 2009 mag van consumenten een kritische houding worden verwacht, naast een eigen verantwoordelijkheid. 
Consumenten kennen de tarieven voor consumptief krediet, en consumenten willen consumeren, zo is de consumens nu eenmaal 
(voor)geprogrammeerd, in ons van hebzucht en competitie doordrenkte stelsel. Maar die keuze is en blijft de 
verantwoordelijkheid van die consumens zelf. Daarbij kan hij gaan sparen voor wat hij wil hebben (helemaal uit de tijd!) of nu 
pakken wat hij pakken kan (helemaal in!). En die consumens weet verrekte goed dat aan alles een prijskaartje hangt, en ook dat 
de hoogte van die prijs afhankelijk is van de bereikbaarheid. Grijp je daarbij voor jezelf te hoog, dan ga je dus bloeden, want zo 
werkt dat in de praktijk. Grootbanken hanteren een restrictief beleid in dezen, maar dat heeft niets met consumentenbescherming 
te maken, ze zijn gewoon door ervaring wijs geworden (lees: door het nemen van te grote risico’s met effect op de 
winstmarges). Au moment dat één bank die risico’s weer durft aan te gaan volgt de rest volautomatisch, en is de DSB familie 
weer compleet, zoals ooit ook het geval was.
Het is dus allemaal nogal betrekkelijk. Ik wil de wurgcontracten en woekerpolissen bij DSB beslist niet goedpraten, maar wil de 
grijpgrage consumens ook niet als een weerloze, aan de wolven overgeleverde diersoort beschouwen, want die tijd hebben we 
echt gehad. Informeer eens in uw omgeving hoeveel mensen er prat op gaan iets voordeliger te hebben aangeschaft, kortingen te 
hebben bedongen etc. En dan nu krokodillentranen huilen?

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 21:20 uur
35-B. de Haan—Als aanvulling: de grootbanken hebben -ook in betere tijden- miljarden verloren aan de productieve sector, 
dankzij met de benen op tafel verstrekte kredieten. Ze weken dus feitelijk niet af van het risicobeleid van DSB, maar dat was 
alleen bij insiders (w.o. ondergetekende) bekend. Verder ben ik het volledig met u en 34. eens. David wordt nu om de oren 
geslagen, maar de diverse Goliaths treft zeker zoveel blaam, al lijken ze inmiddels weer vrijuit te gaan. Geloof me, nog even en 
de vertrouwde (bonus en graai)cultuur heerst weer als vanouds, alle ‘controle’ ten spijt.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 21:31 uur
38-Jan van der Heijden—Bankieren is pokeren, want je zet veelal in op (winst)verwachtingen, vergezeld van een navenant 
risico. Zonder risico mag je de koffie brengen, met risico mag je meespelen, en de hoogste risico’s stralen op je af in de vorm 
van bonussen. Die cultuur werkt juist risico’s in de hand, en de gevolgen daarvan kennen we, maar geen reden om er lering uit 
te trekken. Overigens is economie geen wetenschap (tenzij achteraf), maar behoort eveneens tot de pokerspelen.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 13 oktober 2009, 17:07 uur
Bos had gisteravond veel weg van een begrafenisondernemer, die in stijl gekleed en met bedrukt gezicht het zoveelste lijk uit de 
kast aankondigt, terwijl het aantal kisten begint op te raken en hij ook zichtbaar geen zin meer heeft voor de stoet uit te lopen, 
bang om steeds maar weer overreden te worden. En dat kan kloppen, want de gang van zaken bij DSB is symptomatisch voor 
waar dit land in de hevigste mate aan / onder lijdt: wanbestuur. Als dat niet radicaal wordt aangepakt en gereguleerd staat ons 
nog veel te wachten, vanuit het Old Boys Network van politiek en bedrijfsleven.
Neem nu eens als voorbeeld Nijpels, groothandel in nevenfuncties, met als bijbaan bestuursvoorzitter van het grootste 
pensioenfonds van Nederland, met een vermogen van rond de 200 miljard. De belangen van pakweg 2,2 miljoen mensen doe je 
er dus gewoon even bij (naar ik meen volstonden twee dagen per week), een kind kan de was doen. En dat terwijl Nijpels 
evenveel verstand van pensioenen had als Rouvoet van hoerenkasten, maar dat maakt niet uit. Hoe idioot moet je eigenlijk zijn 
om dit alles normaal te vinden? Als u daar het antwoord op weet kent u de toekomst van dit land.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 17 oktober 2009, 11:45 uur
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100-H.J. Van der Zanden—Uw oplossing heeft geen kans van slagen. Het vertrouwen in DSB is verdwenen, waar die 
bolwerken van consumerend geluk juist staan (of beter: stonden) voor vertrouwen. De vertrokken rekeninghouders zullen daar 
echt niet meer terugkeren, want dat bevlekte blazoen zet zich vast in ieder geheugen, in ieder geval zolang de naam DSB er aan 
verbonden is, wat ook toekomstige spaarders van inleg weerhoudt. Wie brengt zijn geld nog naar Icesave? DSB zal gedoemd 
zijn tot consumptieve kredietverlening aan de zwaksten onder ons, dus met de hoogste risico’s, en er zullen er weinigen zijn die 
dat willen financieren, al die hoge provisies ten spijt. Laat Scheringa AZ en zijn verzamelde kunst maar inbrengen om het leed te 
verzachten, want die bank is ten dode opgeschreven. Wat mogelijk nog resteert is een sterfhuisconstructie, met hopelijk een 
zachte dood.

Bent u DSB-klant? Deel uw ervaringen

In hoeverre komen DSB-praktijken bij andere banken voor?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 16 oktober 2009, 12:17 uur
Op gebied van overkreditering heeft geen enkele grootbank schone handen, maar die worden weer door risicovoorzieningen 
gewassen. Dubieuze transacties zijn van alle tijden en van alle banken, dat is inherent aan geldhandel en winstmaximalisering. 
Verzekeraars -en dus ook banken- zijn provisiejagers en behoren tot de minst transparante bedrijfstakken. Laat Lakeman hun 
verleden maar eens inzichtelijk maken, dan vallen de schellen van de ogen, met name daar waar het consumentenkredieten 
betreft. Dan zal tevens blijken dat DSB een kleine speler is die gepakt wordt, waar de grote jongens mogen doorspelen. En wie 
moesten er ook al weer met staatssteun op de been worden gehouden?
De enige grootbank die we konden vertrouwen was de Postbank, maar die is dus aan de markt uitgeleverd. Op wat gerommel 
met effecten en hypotheken na is de Rabo een goede tweede, en verder bent u aan de bankgoden overgeleverd.
Het is maar een klein groepje vanuit politiek en bedrijfsleven dat in ons land de dienst uitmaakt, elkaar de ballen toespeelt, en in 
voorkomend geval afdekt. Dat systeem houdt zichzelf zorgvuldig instand, en wordt daarbij geholpen door het kiesvee, vooral 
van CDA en VVD (dit voor de rijm).
Overigens heeft het geen enkele zin Lakeman aan te klagen, die heeft zichzelf al lang in een kale kip omgetoverd.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 19 oktober 2009, 11:11 uur
Inmiddels kan je je afvragen in hoeverre DSB-praktijken bij de Staat voorkomen, met ons land als fiscaal paradijs voor 
multinationals. Gisteravond werd in Zembla door hooglerar Michielse even uit de doeken gedaan dat grote ondernemingen niet 
25,5%, maar 6 a 7% vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, waardoor de Staat jaarlijks inmiddels 16 miljard euro 
misloopt. Op te hoesten door de loonslaven en met Midden en Kleinbedrijf, aldus Michielse. Dezelfde loonslaven dus die nu tot 
hun 67e door mogen werken, omdat het de Staat anders jaarlijks 4 miljard zou kosten (een uiterst discutabel doemscenario). Het 
komt er dus op neer dat dit kabinet een heel volk wenst te knechten voor 4 miljard, om multinationals met 16 miljard te verrijken. 
Scheringa komt me redelijk heilig voor.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 19 oktober 2009, 21:16 uur
48-Harrie Vrijmans—Het is werkelijk een grof schandaal, die eenzijdige bevoordeling ten koste van velen, en dat wordt dan 
verkocht met dezelfde holle kretologie als waarmee de bonusopstrijkers hun gang konden (en nog steeds kunnen) gaan, namelijk 
vertrek naar elders. Wat daar niet bij vermeld wordt is dat bedrijven hier nog veel meer voordelen en faciliteiten genieten alsmede 
een gunstige ligging die vertrek verhindert, terwijl de grootgraaiers elders nauwelijks aan de bak komen, want die ruiven worden 
al geleegd door soortgelijke boulimianen. En waar die fantastische kwaliteiten toe hebben geleid weten we inmiddels, maar erop 
afgerekend worden ze niet. Hun geluk: we hebben een kort geheugen.
Ik heb uw eerdere reactie grotendeels met instemming gelezen. De sinterklaasrol van Den Uyl kwam inderdaad meerderen na 
hem toe, zij het dat de verder uitdijende pakjes in steeds minder handen vielen, dat klopt. Een van de verworvenheden uit die tijd 
was de autoloze zondag, dankzij de oliecrisis, en ik heb het altijd in de hoogste mate betreurd dat die weer verdween. Wel 
tekenend voor het verschil tussen de socialist en de neoliberalist, van autoloze zondag tot koopzondag. Het wachten is op de 
uitverkoop van dit kabinet, waar die van onze belangen met succes zijn volbracht.
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Vindt u dat kraken verboden moet worden?
Willem van Gelre zegt: 
zondag 18 oktober 2009, 12:45 uur
Acherm, ‘Sartorius’ (of ‘Scaf’ of hoe het zichzelf ook noemt) moet zijn frustraties weer botvieren, en heeft daartoe gelijk maar 
Paul Lookman van stal gehaald. Het wachten is nu op Hanneke van der Meer en JN de Graaff, en de Augiasstal is weer redelijk 
compleet. Ik zou zeggen: neem nog wat valium, het komt allemaal wel goed.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 21 oktober 2009, 21:52 uur
Nee, kraken moet beslist niet verboden worden, want steen neemt groen in beslag, dus dient optimaal te worden benut. De truc 
van projectontwikkelaars bestaat uit leegstand met als doel sloop en lucratieve herbouw (van karakteristieke villa tot wanstaltig 
appartementencomplex) of speculeren op waardevermeerdering, ook door kavels te splitsen. In beide gevallen ontstaan nog meer 
en grotere steenhopen, en gevuld worden ze altijd. Natuurlijk moet een eigenaar tijd krijgen voor verkoop, maar dan wel 
begrensd. Wat het pand tevens ten goede komt, want leegstand staat voor verval. En verder dienen ook krakers zich aan goed 
huismeesterschap te houden en net als iedereen huur te betalen. Maar langdurige leegstand is asociaal, hoe je het ook bekijkt. Ik 
vraag me trouwens af hoe een kabinet dat jaarlijks 80.000 nieuwe woningen wil bouwen met leegstand akkoord kan gaan, dat 
komt me nogal tegenstrijdig voor. Ik heb liever dat ze de leefomgeving beschermen, die is al genoeg verkwanseld.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 24 oktober 2009, 18:01 uur
Het is dus wel duidelijk wie Gonny Bodelier is, als de zoveelste afsplitsing van een gemankeerde geest, nu gebracht als 
echtgenote. Met Scaf als tweelingbroer, Hanneke van der Meer zal ongetwijfeld de dochter zijn, Moustafa Mouftaki een verre 
neef, Paul Lookman verzorgt de injecties en JN de Graaff (waar is hij gebleven, in de isoleer?) brengt de patient naar bed. En 
gezamenlijk trachten ze als Klaas Vaak zand in ogen te strooien. Maar ik vraag me inmiddels wel af waarom en hoelang NRC dit 
soort forumvervuiling nog toestaat, want het duikt steeds opnieuw de kwaadaardige kop op, en heeft helemaal niets met enige 
discussie van doen. Zijn er nog moderatoren aan het werk, of vallen hetzes niet onder de netetiquette?

Willem van Gelre zegt: 
zondag 25 oktober 2009, 14:31 uur
122-Paul Lookman c.s.—Stop die nonsens toch, en beperk u in alle gedaanten tot het onderwerp, of ga gewoon op in de rook 
van uw mistige bedoelingen. Van steeds opnieuw maar dat mensen schofferen en manipuleren, contexten uit hun verband halen 
ter eigen glorie, en uzelf in de hevigste mate schuldig maken aan wat u anderen verwijt wordt niemand beter, en de discussie al 
helemaal niet.
En ja, ik maak er geen geheim van: Willem van Gelre was voorheen Willem Nijmegen. Een noodzakelijke stap, want iemand had 
bij de forumredactie geklaagd over mijn anonimiteit. U mag zelf bedenken wie dat is geweest, in alle anonimiteit. Overigens voor 
niemand een geheim, want ik hoef mezelf niet te verloochenen door meerdere gestalten aan te nemen en talen te spreken, en dat 
ligt bij u toch even anders, nietwaar. Het is ook lastig om zoveel ballen tegelijk in de lucht te houden, dan valt er wel eens een 
naar beneden, zoals vaker is gebleken. Tevreden? Dat zal ook wel moeten, want verder besteed ik er geen woorden aan. Noch 
wissel ik een woord met u c.s., maar dat wist u al. En als we nu eens afspreken niet meer op de man, maar enkel op de bal te 
spelen, dan staat ons nog een mooi leven te wachten, toch. In ander geval kaatsen we door tot er geen bal of man meer te 
bekennen is, aan u de keuze.

Willem van Gelre zegt: 
zondag 25 oktober 2009, 16:34 uur
125-Gonnie Sartorius c.s.—Voor u geldt hetzelfde als ik al eerder voor u schreef. Stop die onzin, en vooral dat selectieve 
gewroet in oude postings, want als alles daaruit op rij wordt gezet (en dan bedoel ik dus in juiste context geplaatst, incluis wat 
eraan voorafging en op volgde) heeft u geen poot om op te staan. En ik hoef u toch echt niet te vertellen dat Sartorius al eerder 
per abuis op een reactie aan Lookman reageerde, naast de tijden waarop de ‘familie’ vaak groepsgewijze verschijnt, tot diep in de 
nacht. Nogmaals, stop die persoonsgerichte forumvervuiling, en richt u gewoon tot de discussies, want u bewijst uzelf noch de 
overige forumleden noch de onderwerpen hier een dienst mee.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 28 oktober 2009, 19:30 uur
131-Tja, dat zou door mij voor u geschreven kunnen zijn, ware het niet dat u hiermee zichzelf al voldoende typeert, en ik geen 
zin heb er verder op in te gaan, want zo blijven we natuurlijk aan de gang, nietwaar. En dat zal ongetwijfeld uw cs. bedoeling 
zijn, want u cs. kunt uzelf niet verloochenen, in welke gedaante dan ook. Neem eerst uw eigen, Sartoriaanse gezang onder 123 
maar eens onder de loep, want valser hoor ik het zelden. Voor de echte horror moet ik u dan ook doorverwijzen naar wat zich 
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Sartorius, Bodelier, Van der Meer, Lookman, Scaf of De Graaff noemt, en daar laat ik het graag bij.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 30 oktober 2009, 21:54 uur
135-Louis Sartorius—Zou ik hetzelfde als u reageren, dan bleven op dergelijke vragen antwoorden uit. Zoveel is zeker, waar 
zelfs onschuldige vragen over uw politieke voorkeur onbeantwoord blijven, iets waar verreweg de meesten hier open over zijn. 
Die openheid komt u kennelijk slecht van pas, al is het maar om vrijelijk om u heen te kunnen slaan, onderwijl dodelijk bang zelf 
getroffen te worden. Een beetje naïef van u, want als u zo graag de wapens opneemt, moet u er rekening mee houden dat ze ook 
tegen u kunnen worden gebruikt. Die angst maakt tevens dat u zich in alle bochten wringt om uw vermeende gelijk te halen, en 
voor dat doel zijn kennelijk alle middelen geheiligd. Maar ik prijs me gelukkig niet als u te denken en te handelen, dus wordt ook 
niet gehinderd door ziekelijke haatgevoelens, stalkersgedrag, leugens, bedrog, zelfbeklag, kruiperigheid, kwaadaardigheid, 
scheldpartijen, intriges, verdachtmakingen, hetzes en vetes, kortom alles waarmee u zich van de gemiddelde forumdeelnemer 
weet te onderscheiden. In meerdere personen en via nog meer kronkels en zijpaden, om toch maar bekrachtigd te krijgen waar 
geen weldenkend mens zich achter wenst te scharen.
En voor iemand die vaker met het woord ‘fascist’ strooit dan Zwarte Piet met pepernoten kunt u het gestelde over dat 
concentratiekampsyndroom het beste zelf beantwoorden. Uiteraard wel in de juiste context beschouwd, hoewel ik u daar nog 
nooit op heb kunnen betrappen, waar u van hartenlust in willekeur winkelt, zolang het uw toko maar ten goede komt. 
Voorgaande overziende realiseer ik me dat uw wijze van manifesteren ook als ‘jodenstreken’ te (woorden)boek staat, om in stijl 
te blijven. Het is zeker niet denkbeeldig dat het concentratiekampsyndroom o.m. daar een gevolg van is, dat zou ik wel eens 
wetenschappelijk onderzocht willen zien. Niet door historici, maar door gedragsdeskundigen, met het accent op causaliteit, want 
‘u’ bent bepaald niet onschuldig. Daar hoef je geen nazi of racist voor te zijn, je hoeft alleen maar aan waarheidsbevinding te 
doen, zonder in schuldgevoelens te vervallen. Er zijn namelijk nogal wat parallellen te ontdekken tussen uw wijze van 
manifesteren, en het aan fascisme grenzende zionisme waarmee Israël een heel volk in de tang tracht te houden, dus met leugens 
en bedrog. Aldus probeert u steeds opnieuw land in te pikken, door er uw mentale kolonisten te vestigen, onderwijl naar buiten 
toe de vrede predikend. Gehuld in keizerlijke kleren, want zoiets hou je niet zestig jaar vol, en dat geldt al evenmin de tientallen 
discussies die u steeds opnieuw tracht te bezetten. Met een volharding en hardleersheid die even gelaarsd als militair aandoet, 
dus uit uw mond hoef ik het woord ‘fascist’ niet te horen. Causaliteit, daar moet u zich maar eens goed in gaan verdiepen, dan 
hoeft die slachtofferrol ook niet steeds opnieuw uit de kast gehaald, teneinde krom te buigen wat recht is. En zoals u anderen 
behandelt, zo zult u ook behandeld worden, zo u weet, hopelijk.
En daarmee sluit ook ik dit hoofdstuk af, en sluit me verder aan bij de woorden van Gloria, waarmee ik –tot mijn grote spijt, 
zowel RKK, SP als PVV verhinderden de inzegening- geen relatie onderhoudt. Deze zin moet u vanaf de eerste komma goed 
onthouden, die kan elders weer van pas komen, liefst zonder context uiteraard. Het ga u goed, wij zijn wederom uitgepraat, 
eveneens met excuses aan mogelijke medelezers.

Wie kan de val van DSB het meest aangerekend worden?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 23 oktober 2009, 21:26 uur
Nog een aardige: de complottheorie (met dank aan Wouter van Bergen). Er zouden namelijk wel eens schimmige overwegingen 
ten grondslag kunnen liggen aan het Wonder van Wognum.
Want waarom deed Wellink DSB de das om, terwijl hij Bos miljarden liet uitdelen om ABN Amro en ING te redden? Het voor 
de hand liggende antwoord luidt dat DSB geen andere banken zou meesleuren in zijn val, waardoor de stabiliteit van het 
financiële stelsel in gevaar zou komen, terwijl dat bij ABN en ING wel het geval was. Maar is dat wel zo voor de hand liggend? 
Lees en huiver!
Omdat religies miljarden aanhangers hebben, klinkt ook de volgende theorie alleszins acceptabel: de mondiale financiële elite die 
in het geheim de planeet bestuurt, moet niets hebben van nieuwkomers als Dirk Scheringa, en dus moest de stekker uit zijn 
DSB.
Ga maar na: Wellink is niet alleen lid van de door David Rockefeller opgerichte ‘Trilaterale Commissie’ -die nauwe banden heeft 
met de Council for Foreign Relations-, maar figureerde naar verluidt ook op de gastenlijst van de laatste Bilderberg Conferentie 
in Athene, is daarnaast voormalig voorzitter van de Bank of International Settlements (BIS), en governor bij het IMF.
Laat dat nu net vijf van de gremia zijn die hoog op het verdachtenlijstje van complottheoretici figureren, als het gaat om clubjes 
waarin de financiële elite samenzweert tegen de loonslaaf. De Trilaterale Commissie, de Council for Foreign Relations en 
Bilderberg presenteren zichzelf als denktanks en discussieplatformen, die als doel hebben internationale relaties te bevorderen. In 
werkelijkheid zouden het echter dekmantels zijn voor een geheime wereldregering die een Nieuwe Wereldorde wil vormen, is 
hun stellige overtuiging. Daarin zou de financiële elite het voor het zeggen krijgen, democratische instituties buitenspel gezet 
worden, en de gewone man geknecht aan het grootkapitaal. De BIS en het IMF zijn volgens hen niets anders dan de monetaire 
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radertjes in dat complot.
Het zijn ook dit soort praatgroepjes geweest die jarenlang de trom van de globalisering hebben geroerd, en jarenlang gelobbied 
en gemanipuleerd hebben om de financiële sector te dereguleren. Op die manier zouden ze willens en wetens de crisis hebben 
veroorzaakt, om de macht van het financiële establishment nog verder te vergroten, kleine spelers als DSB onschadelijk te maken 
en geld van belastingbetalers in de zak te steken.

Lariekoek van paranoïde geesten of cynische werkelijkheid? Dat is vraag. Want wie blijken in de Verenigde Staten de grote 
winnaars van de crisis? Juist, JP Morgan Chase, de bank waar diezelfde Rockefeller jarenlang de scepter zwaaide, en Goldman 
Sachs, dat niet alleen handlangers heeft in de geheime wereldregering maar ook de Amerikaanse overheid in zijn zak zou 
hebben. Zij konden voor een prikje de omgevallen banken inpikken met-, en mochten daarbij ook nog eens voor miljarden aan 
belastinggeld incasseren. En welke twee banken blijken vandaag als enige op tijd hun staatssteun te hebben terugbetaald, en 
voorkomen zo dat Obama de salarissen van hun topmanagement fors aftopt? Inderdaad: JP Morgan en Goldman Sachs.

Moet het Scheringa Museum intact blijven?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 21 oktober 2009, 21:27 uur
Als het een collectie criminelen was geweest, daar aan die muren, dan werden ze gekoesterd tot in het graf. En verder sluit ik me 
geheel aan bij reactie 19-Johan Kloosterman, zij het dat ik me het hele jaar door schaam polderlander te zijn.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 23 oktober 2009, 21:47 uur

50-Hugo Freutel—Ik vermoed dat de troost in die regio toch eerder uit munten dan uit verf moet komen  . En verder geldt in 
zo’n situatie bij schuldeisers het adagium: pakken wat je pakken kan. Preferente schuldeisers (w.o. belastingen en 
hypotheekverstrekkers) gaan voor, en meestal gaan de Belastingen aan kop. Ik vraag me dan ook af hoe rechtmatig dat handelen 
van ABN / Amro is geweest, mar dat kan ook het gevolg van een compromis zijn.
Andere optie: Provincies bulken na uitverkoop van de nutsbedrijven van het geld, dus waarom dat museum + schilderijen 
aangekocht. Ze gaan er altijd prat op gebieden te willen ontwikkelen, en denken daarbij vooral aan steen, en niet aan kunst. Nu 
krijgen ze de kans het te combineren. Maar het kan natuurlijk ook ‘gewoon’ zo zijn dat ABN / Amro ze in depot houdt, in 
afwachting van rustiger tijden. Even later hangen ze dan van ons belastinggeld in bestuurskamers…

Willem van Gelre zegt: 
maandag 26 oktober 2009, 10:30 uur
Tussen al het slechte nieuws ook nog een goed bericht: er komt een nieuwe wijk in Wognum! De straatnamen zijn inmiddels 
bekend: DSBweg, Azetweg, Museumweg, Stadionweg, Schilderijenweg, Landhuisweg, Bankweg, Dirkweg en Geldweg 
(hoofdstraat).

Wat zijn uw ervaringen met de OV-chipkaart?

Verplicht een jaar studeren in een ander Europees land?

Hoe zal Karadzic uit zijn proces komen?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 26 oktober 2009, 22:08 uur
Het past ons helemaal niet daarover te oordelen, vanuit ons veilige leuterlandje met zijn regelregen en afgebakende grenzen. De 
Balkan kent een grote verscheidenheid aan staten, volkeren, culturen en uiteenlopende invloedssferen, en met een historisch 
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bewustzijn dat vrede vooral in de weg staat. De onder Tito gesmeedde eenheid bracht rust, maar het kunstmatige karakter ervan 
bleek snel na zijn overlijden. Een vriend van me was daar medio ‘90 oorlogscorrespondent, en wat die daar gezien heeft 
schreeuwen de nabestaanden van de talloze slachtoffers aan de poorten in Den Haag uit. Karadzic is binnen onze optiek een 
schoft van het zuiverste water, maar toch wordt hij -net als Milosevic- door vele Serviers op de vaak bebloede handen gedragen. 
Hun geschiedenis is dan ook aanzienlijk gecompliceerder dan de onze, met een lading oud zeer waar ons voltallige kabinet onder 
zou bezwijken. Irak is ook zo’n hedendaags voorbeeld van wat er gebeurt als de samenhang wegvalt, en de gang van zaken met 
en in Israel toont ons dat slachtoffers en agressors in een persoon vertegenwoordigd zijn. Het komt vaak neer op het maken van 
een keuze: je bent voor of tegen, en al die voors en tegens zijn inwisselbaar, afhankelijk van de omstandigheden. En natuurlijk 
valt leiders veel te verwijten, maar de volgzame volkeren eveneens, en dan laat ik de oorzaken nog buiten beschouwing, want 
niet alles is wat het lijkt, en vooral niet in oorlogstijd. Laat de rechters maar over zijn lot beslissen, ook al zal het altijd bij 
benadering zijn, en op westerse leest geschoeid.

Kenmerkt ondernemend Nederland zich door een gebrek aan ethisch besef?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 27 oktober 2009, 22:03 uur
Het vervelende is gewoon dat de gemiddelde loonslaaf steeds minder mag aftrekken, dus ook niet de pot waar hij zo graag naast 
piest. Gelukkig gaat de werkster nog in zwart gehuld, en is de schilder bereid zowel de verf als de nota te verdunnen, dus aan 
ethisch besef ontbreekt het ons geenszins, en onze voorbeelden al evenmin. De ethiek van het koningshuis heeft al heel wat 
vluchtroutes, steekpenningen en buitengaats vruchtverkeer opgeleverd, dus dat schiet niet echt op. En politici hoef je maar in de 
ogen te kijken om te weten dat je vergeefs naar een ziel zoekt, dus ook al niet geschikt. Verder heeft de kerk altijd met met 
kapitaal en schandaal geheuld, dus daar vertrouw je je goedgelovigheid ook niet meer aan toe. En dan resteren de ondernemers, 
waar we als laatste der mohicanen nog iets van ethisch besef van verwachten? De gelegenheid maakt de dief, maar het ontbreken 
van gelegenheid maakt van ons nog geen heiligen, daar zijn we namelijk niet op geprogrammeerd. En met onze eeuwige 
competitiestrijd en hang naar meer rekenen we niet in delen, maar in nemen.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 9 november 2009, 17:48 uur
Met preken door en voor eigen parochieleden wordt een kerk natuurlijk niet groter, en blijft Maastricht van hard Leers… 
Daarnaast: van sommige missen is gelijk al duidelijk wie verantwoordelijk is voor de mis-leiding.
93-Harrie Vrijmans—Helemaal mee eens, maar door ervaring wijs geworden kan ik u verzekeren dat ook vijfhonderd 
verklarende alinea’s geen enkel effect sorteren, bij afwezigheid van zelfreflectie. Gelukkig komt de oplossing van dezelfde zijde, 
namelijk negeren, en daar kan ook ik het hartgrondig mee eens zijn. Nu de praktijk nog…

Moet Willem-Alexander zich terugtrekken uit het Mozambikaans 
vastgoedproject?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 22:08 uur
65-Jaco Smit—De adel kent van oudsher meerdere gezichten, te weten één permanent opgepoetst exemplaar voor buitenshuis, 
terwijl binnenshuis de ongepolijste exemplaren circuleren. Dat heeft alles met de zelftoebedachte voorbeeldfunctie te maken, en 
met het afstand bewaren tot het voetvolk, dat daar weer in besloten ligt. Het klootjesvolk vindt dat namelijk prachtig, en zou ook 
niet willen dat ze WA neukend, pissend en kotsend in een urinoir aantroffen, want dat verstoort de illusie. Maar achter de hoog 
opgetrokken adellijke muren ligt het toch even anders, en daar ben ik toevallig een beetje mee op de hoogte. Daar worden de 
zwarte schapen geschoren, gifbekers tot op de bodem leeggedronken, relaties tot tafel zonder bed gereduceerd en droge tranen 
gejankt om wat ooit was, maar nooit meer zal worden. Kortom, op de vorm na is de inhoud gelijk aan die van Mien en Jan uit de 
3e Kinkerstraat. Verschil is dat Mien en Jan ook buitenshuis als zodanig te herkennen zijn, en dat de inner circle ook iets 
verschilt. En in de schaduw van Mien en Jan voelen zich minder mensen gevleid, wat bij Adelheid en Roderick juist wel het 
geval is. Dat spaart veel geld uit, want het onderhoud van een landgoed kost kapitalen, dus liefst met vrijwilligers te verrichten. 
Voor het familiegevoel mogen die dan tussen het werk door met meneer en mevrouw een kopje thee met twee kaakjes 
consumeren, wat beduidend goedkoper is dan een hovenier à 40,- per uur. Aldus wordt het landgoed tegen de prijs van enkele 
theezakjes voor toekomstige generaties verzekerd, want het dient wel in de familie te blijven. Ook die vrijwilligers krijgen geen 
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kijkje in de keuken, en moeten het doen met wat ze wordt toegeworpen, maar een kinderhand is snel gevuld. Dezelfde kinderen 
staan tot op hoge leeftijd langs de weg een soortgelijke poppenkast toe te juichen, en beide partijen voelen zich daar kennelijk 
goed bij. Wat we bij dat alles goed moeten beseffen is dat er nog nooit een adellijke geschiedenis objectief is opgetekend / 
beschreven, waar inkleuren de dienst uitmaakt, voor volk en vaderland.

Op naar een langer vaderschapsverlof?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 16:53 uur
Ik vermoed dat Christiaan Weijts iets te lang is gepamperd, dus een kind is van de huidige tijdgeest, niet meer gewend om zelf te 
denken en te doen, laat staan te ondergaan. Ik kwam in 1948 ter wereld, en ontdekte al vroeg veel kinderrijke gezinnen om me 
heen, varierend van toch wel minimaal twee, tot tegen de tien exemplaren, met uitschieters naar twintig koters. En in alle gevallen 
deed moeder -al dan niet met wat hulp van een werkster, familie of buren- de huishouding, en werkte vader doorgaans 
buitenshuis. Die lag niet amechtig mee te puffen en liep zelden achter de kinderwagen, maar liet de opvoeding onder werktijd aan 
zijn vrouw over, die niet beter wist en vaak ook niet wilde weten. Iedereen tevreden? Jazeker, want ze waren gewend zich aan de 
omstandigheden aan te passen, ze moesten wel. Het verschil tussen wat ze toen moesten, en nu menen allemaal te moeten doet 
Weijts naar dat vaderschapsverlof verlangen. Maar je zou het natuurlijk ook gewoon kunnen ondergaan, met alle beperkingen 
die het met zich meebrengt. Aan kinderen zijn consequenties verbonden, en het is een beetje dom je dat vooraf niet te realiseren. 
Zoals het ook een beetje dom is te veronderstellen dat je geluk van kinderen afhangt, waar een leven vol kleine tot grote zorgen je 
deel zal zijn, en ook daar zijn geen agenda’s voor.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 16:53 uur
Ik vermoed dat Christiaan Weijts iets te lang is gepamperd, dus een kind is van de huidige tijdgeest, niet meer gewend om zelf te 
denken en te doen, laat staan te ondergaan. Ik kwam in 1948 ter wereld, en ontdekte al vroeg veel kinderrijke gezinnen om me 
heen, varierend van toch wel minimaal twee, tot tegen de tien exemplaren, met uitschieters naar twintig koters. En in alle gevallen 
deed moeder -al dan niet met wat hulp van een werkster, familie of buren- de huishouding, en werkte vader doorgaans 
buitenshuis. Die lag niet amechtig mee te puffen en liep zelden achter de kinderwagen, maar liet de opvoeding onder werktijd aan 
zijn vrouw over, die niet beter wist en vaak ook niet wilde weten. Iedereen tevreden? Jazeker, want ze waren gewend zich aan de 
omstandigheden aan te passen, ze moesten wel. Het verschil tussen wat ze toen moesten, en nu menen allemaal te moeten doet 
Weijts naar dat vaderschapsverlof verlangen. Maar je zou het natuurlijk ook gewoon kunnen ondergaan, met alle beperkingen 
die het met zich meebrengt. Aan kinderen zijn consequenties verbonden, en het is een beetje dom je dat vooraf niet te realiseren. 
Zoals het ook een beetje dom is te veronderstellen dat je geluk van kinderen afhangt, waar een leven vol kleine tot grote zorgen je 
deel zal zijn, en ook daar zijn geen agenda’s voor.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 12:05 uur
100—Scaf / de Graaff / Van der Meer / Lookman / Bodelier / Sartorius / …—Ook al probeert u op even slinkse als doorzichtige 
wijze het veelkoppige monster in uw hoofd en hand voor de bühne een enkelvoudige gedaante te geven, uw geloofwaardigheid 
is door eigen toedoen in de loop der tijd dermate gedaald dat het hooggeëerde publiek -op een argeloos passant en de inventaris 
van uw marionettentheater na- deze voorstelling voor gezien houdt, alle verbale acrobatiek ten spijt. De kaartverkoop voor uw 
narcistische monologen is gestaakt, wat resteert is een in stilte voorbijtrekkend publiek dat meewarig naar de exploitant in zijn 
hermetisch gesloten, vaalgekleurde kaartjeskot blikt, wetende dat de enige waar die voor het geld wordt geleverd on-waar betreft.
En echt, het maakt niet uit wat voor trucs u via welke trekpoppen ook uithaalt om uw haat te ventileren, want zolang u op de 
mens blijft spelen helpt inpakken al evenmin als uitpakken, dus ook voor Goedheiligman bent u niet echt geschikt. Dat u integere 
deelnemers als Harrie Vrijmans en Gloria van der Spek steeds opnieuw tracht te schofferen zegt dan ook alles over u, en uw 
onvermogen mensen van zaken te scheiden. Daar kunt u mee doorgaan, maar hou er wel rekening mee dat het u steeds harder zal 
treffen, als enige. En laat die slachtofferrol dan maar zitten, want daar heeft u als veroorzaker geen recht op. En zoals u zelf al 
stelt ‘Kijk eens achter de facades’. Welnu, dat geeft bij u een ontluisterend beeld, dus ik zou dat doek maar weer snel laten 
zakken. En laat dat dan gelijk maar vallen over die ‘bijeenkomst’ waarvan u weet dat die nooit zal plaatsvinden, waar u alleen 
uzelf op die stoel aantreft.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 14:37 uur
87—Scaf / de Graaff / Van der Meer / Lookman / Bodelier / Sartorius / …—Ook al probeert u op even slinkse als doorzichtige 
wijze het veelkoppige monster in uw hoofd en hand voor de bühne een enkelvoudige gedaante te geven, uw geloofwaardigheid 
is door eigen toedoen in de loop der tijd dermate gedaald dat het hooggeëerde publiek -op een argeloos passant en de inventaris 
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van uw marionettentheater na- deze voorstelling voor gezien houdt, alle verbale acrobatiek ten spijt. De kaartverkoop voor uw 
narcistische monologen is gestaakt, wat resteert is een in stilte voorbijtrekkend publiek dat meewarig naar de exploitant in zijn 
hermetisch gesloten, vaalgekleurde kaartjeskot blikt, wetende dat de enige waar die voor het geld wordt geleverd on-waar betreft.
En echt, het maakt niet uit wat voor trucs u via welke trekpoppen ook uithaalt om uw haat te ventileren, want zolang u op de 
mens blijft spelen helpt inpakken al evenmin als uitpakken, dus ook voor Goedheiligman bent u niet echt geschikt. Dat u integere 
deelnemers als Harrie Vrijmans en Gloria van der Spek steeds opnieuw (in)direct tracht te schofferen zegt dan ook alles over u, 
en uw onvermogen mensen van zaken te scheiden. Daar kunt u mee doorgaan, maar hou er wel rekening mee dat het u steeds 
harder zal treffen, als enige. En laat die slachtofferrol dan maar zitten, want daar heeft u als veroorzaker geen recht op. Zoals u 
zelf al stelt ‘Kijk eens achter de facades’. Welnu, dat geeft bij u een ontluisterend beeld, dus ik zou dat doek maar weer snel laten 
zakken. En laat het dan gelijk maar vallen over die ‘bijeenkomst’ waarvan u weet dat die nooit zal plaatsvinden, waar u alleen 
uzelf op die stoel aantreft.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 17 november 2009, 15:57 uur
Ziezo, eitje gelegd en op de bekende wijze gedraaid, dus kunnen we weer verder met de discussies. En de ware fascist? Die hult 
zich altijd weer in de gedaante van anti-fascist, dus draait en draait en draait maar door, zolang het maar in eigen voordeel is. Ik 
zou zeggen: probeer geen mensen meer zwart te maken, dan is al het leed snel geleden. Nu de praktijk nog…

Saul Kookpan zegt: 
woensdag 18 november 2009, 17:48 uur
Helemaal mee eens! Alleen…wat dat pseudoniemen betreft: richt u zich nu tot Alphonse Scaf of tot Louis Sartorius, of tot…
Maar u heeft volkomen gelijk wat dat negeren betreft, hoewel meneer Scaf daar een beetje moeite mee heeft, want die probeert 
op slinkse wijze sommige mensen steeds opnieuw verdacht te maken, of onderuit te halen, of te labellen. Misschien dat u hem 
nog maar eens moet uitleggen wat ‘negeren’ precies inhoudt, want juist die anderen zouden niets liever willen, daar ben ik van 
overtuigd.
En als u meneer Scaf dan toch bij de les houdt, dan zou een masterclass over het zonder aanzien des persoons op onderwerpen 
en postings reageren ook niet verkeerd zijn. Dus niet alles en iedereen gelijk maar voor fascist, racist en nazist uitmaken als het 
hem onwelgevallige meningen betreft, en ook geen misbruik meer maken van wat door anderen gesteld wordt, want daar heeft 
meneer Scaf een naam in hoog te houden.
Kortom, u krijgt het nog druk, maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. Succes!

Willem van Gelre zegt: 
zondag 22 november 2009, 12:54 uur
130-Gloria van der Spek—Hoe goed van u bedoeld ook, het blijft helder water naar een sterk vervuilde zee dragen, geloof me. 
Wat als een rode draad door zijn betogen loopt is misbruik en misleiding, van alles dat gezegd wordt. Het is eigenlijk net als bij 
de nieuwe rijken, de innerlijke armoede krijgen ze niet onder het gouden vernis verstopt. En ook met reeksen boekenwijsheden 
valt die niet te verdoezelen, want het straatgeweld zit in de genen. Dat komt omdat ze de codes niet kennen, waardoor de deuren 
naar een hoger peil op de beschavingsladder gesloten zullen blijven. Wat resteert is wat ongenuanceerd geschreeuw en gescheld, 
om er toch maar bij te kunnen horen. Besteed er geen tijd meer aan, hij zal horende doof en ziende blind blijven, dat is nu 
eenmaal zijn lot.

Is Geert Wilders een gevaar voor de staatsveiligheid?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 2 november 2009, 22:18 uur
Waarom wordt er eigenlijk geen onderzoek verricht naar de partijen die aan de wieg staan van het verschijnsel Wilders? Partijen 
dus die de problemen jarenlang hebben laten escaleren, en juist daardoor de staatsveiligheid op het spel hebben gezet. Partijen die 
de feitelijke veroorzakers zijn van politici die permanent beveiligd dienen te worden, of het land uit moeten vluchten. Partijen die 
door een flagrant gebrek aan visie en daadkracht de belastingbetaler jaarlijks miljarden kosten. Partijen dus als CDA, PvdA en 
D’66, oftewel dezelfden die nu staan te juichen, om straks hun handen wederom in onschuld te wassen. En dat onderzoek dan 
liefst niet -zoals nu wel het geval is- door pseudowetenschappers die met voorspelbare uitslagen komen, want die spelletjes 
worden inmiddels wel door het (kiezers)volk doorzien. Aldus kan je ook het nut van kraken of de zin van leegstand door een 
krakersbeweging laten onderzoeken, met twee voorspelbare, zij het sterk uiteenlopende uitkomsten als gevolg. Ik zou een 
dergelijk onderzoek wel eens uitgevoerd willen zien door arabist Hans Jansen, maar vermoed dat zoiets de nomenklatoera niet zo 
goed uitkomt, waar Van Donselaar ze op hun wenken bedient.
Want Van Donselaar, dat is toch dezelfde pseudo-wetenschapper die Wilders al eerder via pseudo-onderzoek als extreem rechts 
trachtte te profileren? Het lijkt me wel duidelijk vanuit welke hoek en met welk doel dit soort ‘onderzoeken’ plaatsvindt. Door 
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uiteraard op de man te spelen, dus wel degelijk te demoniseren. Vreemd, dat zoiets bestaande kabinets- en kamerleden niet ten 
deel valt, want gevaren schuilen overal waar religieuze en politieke overtuigingen de dienst uitmaken. Zouden ze voor de 
rechtsgang en met de verkiezingen in zicht nog wat extra argumenten nodig hebben, om Wilders kalt te stellen, en daarmee hun 
eigen positie te versterken.
Ook de lens van fisheye Pechtold zie ik daar toch maar liever niet op gericht, indachtig wat al te makkelijk uitverkochte 
kroonjuwelen en verkiezingsbeloften. Maar dat is wel de praktijk waar partijen op afgerekend dienen te worden, dus het 
kiezersbestand van D’66 is of kort van memorie of hangt hetzelfde bedrog aan waar Wilders zich juist tegen afzet. Voor mij zit 
er een erg vies luchtje aan dit onderzoek, en dat is bepaald niet de geur van Wilders.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 12:52 uur
Wat ik ook wel eens onderzocht zou willen zien is of dit kabinet, dat ons de oorlogen (sorry: politionele acties, sorry: 
vredesmissies) met Irak en Afghanistan heeft ingesleurd als gevaar voor de staatsveiligheid kan worden beschouwd, met een 
Balkenende die ten tijde van Fitna vooral uitblonk door olie op dat vuur te gooien. Reken daarbij hun onvoorwaardelijke trouw 
aan Israel, en we hebben vier feiten op rij om aanslagen van moslimextremisten te mogen verwachten. Wie brengt er hier nu 
eigenlijk de staatsveiligheid in gevaar; Wilders met woorden of dit kabinet met daden?

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 15:53 uur
81-Paul Robert—Volgens mij zegt dat meer over de steeds verder afnemende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs dan over 
de aanhang van Wilders… Dit met name omdat die achterban qua opleiding, leeftijdsopbouw etc. niet schijnt te verschillen van 
die van de andere partijen. Wat overigens wel opvalt is dat juist de Wildershaters meer agressie aan de dag leggen dan de 
supporters, terwijl ze juist minder terzake doende, inhoudelijke argumenten aanvoeren. Maar dit is dan ook het land van de 
vorm, niet van de inhoud.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 3 november 2009, 21:24 uur
158-Hans R. van der Woude—Zou die felheid (of is het: verbetenheid) misschien ingegeven kunnen zijn door het feit dat hij 
voor het uiten van een mening permanent beveiligd dient te worden, wat de kwaliteit van een leven niet ten goede komt. Eerlijk 
gezegd weet ik ook niet zeker of ik onder dergelijke omstandigheden de buitenwereld vol liefde en begrip tegemoet zou treden. 
En al helemaal niet als een deel van die wereld je meent te mogen demoniseren. Kwestie van inleven, denk ik.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 4 november 2009, 14:20 uur
172-Rosa de Lange—Hoe hoog is het democratische gehalte eigenlijk van de partijen waar die ‘twee derde’ wél achteraan loopt? 
Was die groep dan vóór inval in Irak en Afghanistan, vóór aanschaf HGL en JSF, vóór een steeds verdere inperking van 
vrijheden, vóór het kabinetsbeleid inz. Israel, vóór een onevenredig hoog aandeel van bepaalde groepen allochtonen in de 
criminaliteit, vóór afkalving van onderwijs, sociale zaken en gezondheidszorg, vóór verhoging AOW-leeftijd, vóór 
‘herenakkoorden’ met bankbaronnen, vóór het omzeilen van referenda om een Europese Grondwet op te dringen, vóór 
versoepeling van het ontslagrecht om werknemers nog meer te ketenen? Ik geef maar enkele voorbeelden, ze zijn met vele aan te 
vullen. Als die tweederde staat voor wat wij hier ‘democratie’ plegen te noemen, en genoemde voorbeelden zijn daar het levende 
bewijs van, dan voel ik me geloof ik toch beter thuis bij die door u verafschuwde ‘een derde’. Dus zeg maar het soort dat niet 
dagelijks de woorden ‘racist’ en ‘fascist’ in de mond neemt om zijn vermeende gelijk te halen, waar argumenten kennelijk 
ontbreken.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 5 november 2009, 15:44 uur
200-Brian Pinas—Uw lijstje met zegeningen van de islam zal beduidend korter zijn, en dat bedoel ik niet sarcastisch. Dat zal ook 
uw lijstje betreffen met het democratische gehalte van (door) islam (gedomineerde) staten. Zo daar al een lijst van kan bestaan, 
want een dergelijke, orthodox religieus / culturele mix staat een democratie in de weg, of ondermijnt deze, zo ook u behoort te 
weten.
En hoewel uw lijst -zo voor het oog- lijkt te overtuigen, doet hij dat in praktijk niet, want u verzuimt die andere, aanzienlijk 
langere lijst erbij te voegen, voor een uitgebalanceerde afweging. Zo’n eenzijdig beeld duidt op misleiding, en op een ‘oude 
politiek’ die volgaarne het accent legt op gevolgen, maar oorzaken liever buiten beeld houdt, waarvoor ze door het stemvee 
worden afgerekend. Uw lijst heeft dan ook meer van een uit de lucht vallende tsunami, want laat de veroorzakende zeebeving 
buiten beschouwing, terwijl ze toch echt niet zonder elkaar kunnen. De lijst waarop ik doel is eenvoudig samen te stellen, uit de 
media, en aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen. Niet in woorden, maar in daden, zij het dat de meesten van ons een 
dergelijke daadkracht niet zo appreciëren, noch aan de dag leggen. Die lijst behelst zo u weet moord en doodslag, criminaliteit, 
ongewenst / onaangepast gedrag, discriminatie etc., met talloze slachtoffers, in binnen- en buitenland, naast torenhoge kosten. 
Het samenstellen van die schier eindeloze lijst wil ik u niet aandoen, maar ik hoop wel dat u begrijpt dat messen altijd aan twee 
kanten snijden. En zo niet, snijden ze ook geen hout. Voor de goede orde: ik lap alle religies en politieke ideologieën aan mijn 
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laars, want wens de focus gericht te houden op algemeen belang. Of Wilders daar ook voor staat zal nog moeten blijken, maar 
dat de bestaande partijen daar niet voor staan blijkt wel degelijk.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 6 november 2009, 12:50 uur
221-Jens Bos—Twintig jaar geleden kon er zelfs geen Wilders hebben bestaan, want wist amper iemand hoe het woord 
‘moslim’ gespeld moest worden, stond ’suikerfeest’ voor Sinterklaas, en hoofddoekjes voor werksters. Laat staan dat ‘ze’ de 
media zouden domineren. Er is in die luttele twintig jaar dus erg veel veranderd, en juist dat zou aan het denken moeten zetten.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 6 november 2009, 20:59 uur
190-Hans van der Woude—Of die beveiliging oorzaak of gevolg van zijn fixatie is weet ik niet, maar wel dat er een drive aan 
kan worden ontleend. Een dergelijke drive kenmerkte Fortuyn eveneens, en die wist het tevens goed te onderbouwen. Mogelijk 
zijn beiden visionaire geesten, dus dat zou in een land vol roepingen / roependen -zij het nu eens afwijkend van de standaard- 
toch herkend en gewaardeerd moeten worden. In ieder geval onderschatten beiden de invloed van de islam(gerelateerde cultuur) 
niet, en daar bestaat ook allerminst reden toe, gelet op de relatief korte tijd waarmee ons land in die greep wordt gehouden, waar 
dat bij geen enkele andere uitheemse groep het geval is. Zo’n feitelijk tegennatuurlijk verloop moet zich eens wreken, en dat het 
door een deel van de bevolking nog steeds niet wordt onderkend is m.i. het gevolg van een verzuiling waar we ooit trots op 
waren, maar die nu tegen ons werkt. Met alle religieuze en politieke ideologieen op de vuilnishoop zou de wereld m.i. een stuk 
beter af zijn, waar dat nu vooral splijtzwammen blijken te zijn. Misschien wordt het tijd voor een democratie, al is het maar om 
dit volk vragen voor te leggen i.p.v. ze permanent met vooral ongevraagde antwoorden te confronteren.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 9 november 2009, 11:39 uur
272-E. van Lent—U bedoelt toch niet dezelfde gezondheidszorg waarvan bijv. Wubbo Ockels zegt dat het heel verstandig is om 
bij (ernstige) aandoeningen buiten de deur (lees: het land) te kijken, omdat onze gezondheidszorg inmiddels hopeloos achterop 
dreigt te raken. En u bedoelt bij onderwijs neem ik aan niet de meest recente ontwikkelingen, waarbij gebleken is dat niet alleen 
de taalbeheersing, maar ook het rekenen van toekomstige docenten zwaar te wensen overlaat.
Probleem in dit land is dat kwaliteit niet onafhankelijk wordt gemeten. Reden waarom leerlingen naar verbetering snakken, waar 
het onderwijs zich in zelfgenoegzaamheid wentelt. Dat geldt ook de gezondheidszorg, tenzij je genoeg geld hebt om beter te 
weten. De daar gehanteerde ‘gouden standaard’ wordt -terecht- over de grenzen nogal eens als oud ijzer beschouwd. Met dank 
aan de zorgverzekeraars, die nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, terwijl de broodnijd in reguliere kring evenmin onderschat 
mag worden. Ons land kachelt op veel gebieden achteruit, en omdat het kritisch vermogen daarin meekachelt valt het nauwelijks 
op.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 14 november 2009, 17:20 uur
341-H.Yucel—Een recent onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht meldt: ‘de helft van de jonge criminele veelplegers in 
Utrecht is van Marokkaanse afkomst’. Marokkanen maken niet de helft van de Utrechtse bevolking uit, dus dat percentage ligt 
zelfs aanzienlijk hoger dan 50. Daar staat Utrecht bepaald niet alleen in, en o.m. dat verklaart in belangrijke mate de winst van de 
PVV, wat feitelijk los staat van de persoon Wilders, want niet meer dan boodschapper. Het is die groep moslims die keer op 
keer de moslims in zijn algemeen beledigt, want door de aard en veelheid van zaken drukken ze een stempel op hun eigen 
soortgenoten. Dat onderscheid dient u wel te maken, om ook te weten waar de oplossing ligt.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 21:55 uur
347-H.Yücel—Ik ben het in zoverre met u eens, dat je natuurlijk nooit een hele groep op het gedrag van een minderheid moet 
afrekenen. Maar het wordt ze wel aangerekend, als die groep behoorlijk groot en landelijk vertegenwoordigd blijkt te zijn, 
vrijwel dagelijks negatief in de publiciteit komt, en ook voor wat de goedwillenden betreft weinig neiging tot integreren vertoont. 
Reken daarbij een dominante religie, alsmede een begrip en gedogen dat geen enkele andere allochtone groep ten deel is gevallen, 
-met als enig resultaat dat de problemen slechts zijn toegenomen-, en je kan de roep om anders en beter verwachten. Dat geldt 
niet alleen hier, maar overal elders in de wereld, en met name in de landen van herkomst.
Fitna zou ik niet alleen met issues in het buitenland willen verbinden, waar de maker dagelijks om zijn mening moet worden 
beveiligd, Van Gogh om zijn mening is vermoord, er een Hofstadgroep bestond, Hirshi Ali moest vluchten, de Blijf-van-mijn-
lijf-huizen vol zitten, criminaliteit de boventoon voert, en moskeeën verschijnen waar kerken verdwijnen. Noemt u mij een (1) 
land van herkomst waar dat ongestraft mogelijk is. Niet om u verantwoordelijk te stellen, maar om aan te geven hoe zoiets kan 
groeien, bij gebrek aan ingrijpen.
Wat religies betreft: zolang mensen daar door worden aangestuurd -wat met name bij de islam het geval is- zolang zullen er 
misinterpretaties zijn en blijven, en het gruwelijke misbruik daarvan kunnen we dagelijks en wereldwijd uit de media vernemen. 
Tegenwoordig dankzij de islam, vroeger hadden christenen er het patent op. Maar de verantwoording ligt altijd bij de 
uitvoerders, dat ben ik met u eens. Toch gaan m.i. die religies niet vrijuit, daar hebben ze te veel bloed voor aan de rafelranden.
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Daarnaast blijft de vraag waarom al die andere groepen allochtonen -van Chinees tot Indiër, en van Indonesiër tot Taiwanees- 
wel nagenoeg probleemloos wilden en konden integreren, met een naar verhouding tot islamieten gering percentage kansarmen.
Wilders is in het gapende gat gesprongen dat alle partijen hebben laten liggen. En zelfs nu nog dringt dat tot de meeste niet door, 
hoewel ze van links tot rechts regelmatig putten uit zijn gedachtegoed, vooral vanuit electoraal belang. Dat o.m. tekent de kloof 
tussen politiek en kiezers, en daar worden ze nu kennelijk op afgerekend. Of de PVV de vele problemen oplost zal nog moeten 
blijken, maar we hebben in ieder geval de zekerheid dat de bestaande partijen er niet toe in staat zijn, en dat evenmin willen. Hij 
krijgt van mij dus het voordeel van de twijfel, wat iets anders is dan een onwrikbaar geloof.
En natuurlijk ben ik met u van mening dat zowel autochtoon als allochtoon zich hier thuis moeten voelen, maar dan wel in een 
huis dat beide groepen verenigt, en niet door gebrek aan leiderschap, regels en duidelijkheid uiteen jaagt. Dat laatste heeft ertoe 
geleid dat juist een grote groep autochtonen zich achtergesteld is gaan voelen, waar de verkeerde groep allochtonen in de watten 
werd gelegd. Mogelijk dat de PVV die balans kan herstellen, dan zou er al veel gewonnen zijn, waar het land nu enkel uit 
verliezers bestaat.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 18 november 2009, 17:17 uur
367-H.Yücel—Daar heeft u een punt. Toch denk ik dat ook deze vergelijking ( aanwas moskeeën / kerken in resp. Nederland en 
Turkije) mank gaat, waar de islam in Turkije een blijvend verschijnsel is, terwijl het christendom in Nederland al decennia lang 
op zijn retour is. Dat laatste dus niet om in de plaats daarvoor een dominante religie binnen te halen. Een knelpunt, want ‘we’ 
hebben niet voor niets de kerken achter ons gelaten, wat ook op het straatbeeld, en dus de beleving afstraalt. Het is daarnaast 
volstrekt ondenkbaar dat Turkije op deze schaal christelijke kerken zal toestaan, zoals bij geen enkel islamitisch land het geval is. 
En waar in die landen christelijke minderheden zijn stuiten ze op de grootst mogelijke problemen. Ik zie dus niet zo goed in 
waarom wij aanzienlijk toleranter zouden moeten zijn dan de landen van herkomst, mede gelet op zowel kostenaspect als impact 
op een belangrijk deel van de autochtone bevolking. Desondanks: zou het probleem zich tot de groei van moskeeën beperken, 
dan was er vermoedelijk nog niet zo veel aan de hand, voor zover die religie naar binnen gekeerd zou zijn, en zich niet in andere 
vormen zou openbaren, want tevens verstrengeld met een (masculiene) cultuur, die ook nog eens ongekend veel excessen met 
zich meebrengt, niet in de laatste plaats vanwege een onevenredig groot aantal kansarmen. Niet de islam zelf is dus het probleem, 
maar er wel belangrijk onderdeel van. Die problemen worden overigens niet alleen in ons land ervaren, maar wereldwijd. 
Kennelijk zijn de verschillen met andere, wel goed geïntegreerde etnische minderheden te groot om er achteloos aan voorbij te 
gaan. Dat is echter gebeurd, en dat wreekt zich nu. Als een maatschappij alsmede een niet geringe bevolkingsgroep voortdurend 
wordt geschoffeerd met tal van slachtoffers als gevolg, dan wordt de roep om (harde) maatregelen steeds groter. De bestaande 
partijen hebben dat altijd genegeerd of gebagatelliseerd, en krijgen dat nu op hun bord. Dat is dus Wilders niet aan te rekenen, 
maar wel partijen als bijvoorbeeld GL, PvdA en D’66, die nog steeds geen realiteitsbesef vertonen. Dat zijn dus de mede-
veroorzakers van al die onvrede.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 16:52 uur
374-H. Yücel—Over dat ‘niet voor niets’ moet u zich nog maar eens goed buigen, want dat heeft vooral met de (steeds minder 
tot on)gewenste dominantie van het christendom te maken. Een groeiproces met andere waarden dan opgelegd. Ook de 
koppeling met een voor andersdenkenden openstaande democratie kan ik niet met u delen, waar Hitler, Stalin en Mao binnen uw 
optiek eveneens met open armen ontvangen dienen te worden. Je moet daar dus selectief mee omgaan, wil je de vrijheid die dat 
mogelijk maakt niet opheffen. Helaas staan religies pal voor onvrijheden, want doordesemd van ge- en verboden, met een 
invloed die tot ver buiten de eigen kring reikt. Of mag ik als atheïst met u als moslima trouwen, zo uw familie daar al mee 
akkoord zou gaan? En heb ik de vrijheid cartoons over Mohammed te maken?
Voorts staat het een land of volk vrij te bepalen wat ze aan religies en/of ideologien wel of niet binnen de grenzen wil halen. Ons 
land is daar altijd -en terecht- buitengewoon genereus in geweest, maar we worden nu grootscheeps met de gevolgen van ge- en 
misbruik geconfronteerd, en ook dat zou geen enkel zichzelf respecterend land tolereren, en al helemaal niet als dat ten koste van 
autochtone bewoners gaat. En daar hou ik dus een heilig oog op gericht, namelijk de vele slachtoffers van al dat misbruik.
Wel ben ik met u eens dat de probleemveroorzakers meestal niet in de moskee plaatsnemen, maar anderzijds zijn uw religie en 
cultuur dusdanig verweven, dat uw religie daarbij niet vrijuit kan gaan, want mede-verantwoordelijk kan worden gesteld. Niet 
alleen voor wat de hier aanwezige fundamentalisten betreft (die zo u weet een steeds grotere groep jongeren aanspreken), maar 
tevens een achterstelling (met accent op kansarmen en vrouwen) teweeg heeft gebracht alsmede tweedeling (spagaat tussen 
middeleeuws en westers) heeft gerealiseerd. Daarnaast: als bijvoorbeeld een belangrijke groep hier aanwezige Boeddhisten of 
Hindoes zich op soortgelijke wijze hadden gemanifesteerd, dan was hun dat lot ten deel gevallen. Dat zoiets niet is gebeurd zou 
u aan het denken moeten zetten, over oorzaak en gevolg.

Willem van Gelre zegt: 
zondag 22 november 2009, 12:34 uur
378-H.Yücel—Ik wil er ter verduidelijking nog iets aan toevoegen. Religies manifesteren zich expliciet, en bepaald niet 
vrijblijvend. In dat licht moet u -mede gelet op het uitheemse, niet eigene karakter- mijn ‘andersdenkend’ zien. Dat kan een 
verrijking betekenen, maar daar heeft het nog geen schijn van. Juist dat bij een grote groep aanwezige onvermogen tot aanpassen 
-gestuurd door de combinatie religie / cultuur / achterstand- zorgt voor problemen, die helaas ook goedwillenden treffen. Dat dit 

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/11/02/is-geert-wilders-een-gevaar-voor-de-staatsveiligheid/#comment-77436
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/11/02/is-geert-wilders-een-gevaar-voor-de-staatsveiligheid/#comment-77616
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/11/02/is-geert-wilders-een-gevaar-voor-de-staatsveiligheid/#comment-77766


de beeldvorming grotendeels heeft bepaald duidt er al op dat niet van incidenten sprake is.
En ja, natuurlijk zou ik met een moslima kunnen trouwen, waarom niet? Ik trouw immmers met een mens, niet met een religie. 
We worden blanco en puur geboren, religies en ideologieen worden er later ingestampt. Maar zelfs een huwelijk met een 
belijdend moslima zou ik me voor kunnen stellen, en dat heeft alles met respect en vrijheid te maken. Maar ik zou me niet tot 
moslim bekeren, en daarmee dus op uw (religieus geinspireerde) onvrijheden stuiten, die voor mij een grens bepalen, eenzijdig. 
Ik geef overigens grif de discrepantie tussen die verschillende gedachtengangen toe, want enerzijds zou ik u de vrijheid nooit 
willen ontnemen -ondanks mijn afkeer van religies- moslima te zijn, maar anderzijds wil ik er mijn eigen vrijheden niet door 
laten beteugelen. Een lastig dilemma, goed voor reeksen concessies, van beide kanten.
Desondanks ben ik nog steeds van mening dat Wilders de uitwassen wil aanpakken, wat juist reden zou kunnen zijn dat u uw 
toekomst hier niet (meer) in twijfel hoeft te trekken. Au moment dat hij ook normaal functionerende moslims het land uit zou 
wijzen, vindt hij in mij zijn grootste tegenstander, dat moet u maar aannemen. U bent het slachtoffer van een gedoogbeleid dat op 
zijn einde loopt, dus alle reden voor u om de toekomst hier hoopvol tegemoet te zien.

Heeft u het idee dat uw e-mails, chats, documenten en foto’s bij Google in 
veilige handen zijn?

Imperial Tobacco beloont trendsetters met rookwaar in ruil voor 
marketingideeën. Is dat erg?

Op televisie ontdekken wie je vader is. Is dat goede televisie?
Willem van Gelre zegt: 
zondag 8 november 2009, 14:55 uur
Voer voor de liefhebbers, en het staat je vrij om uit die ruif te eten. Jerry Springer en soortgelijke baggeraars werden verslonden, 
dus niets nieuws onder de (hori)zon. En de voorgestane zorgvuldigheid reikt doorgaans niet verder dan de kijkcijfers lang zijn, 
dus wederom hapklare brokken voor de t.v.-consumens. Voor introspectie hebben we de onbewoonde eilanden, en daar hoef je 
de deur niet eens voor uit, alleen maar wat knoppen om te draaien. Maar laten we onszelf niets wijsmaken, ‘we’ hebben dit 
gareel gecreeerd, en ‘we’ beschouwen mensen die daar niet in willen lopen als exoot. En die groep heeft ook weer eigen 
programma’s…
En verder ben ik het met 28 Simon Westerveld eens, want als ze voor iedere geweldsdaad op t.v. een stevige neukpartij zouden 
vertonen, dan visten we de hele dag door Achter het Nieuws. Maar vreemd is het wel, dat onderscheid willen maken in het 
materiaal waarmee vlees wordt doorboord. Geweld is een religie geworden, maar seks is toch echt mensvriendelijker, al denken 
de goden daar kennelijk anders over, maar dat is hun zaak.

Is de vaccinatie-angst terecht?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 9 november 2009, 16:36 uur
Ter overdenking:
De geschiedenis van vaccinaties
•In 1871 en 1872 werd 98% van de Engelse bevolking tussen de 2 en 50 jaar ingeënt tegen de pokken. Resultaat: één van de 
grootste pokkenepidemiën ooit, met 45.000 doden. In dezelfde periode werd 96% van de Duitse bevolking ingeënt, met 125.000 
doden als gevolg.
•In 1940 werden alle Duitsers verplicht ingeënt tegen difterie. Tussen 1940 en 1945 steeg het aantal difteriepatiënten van 40.000 
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naar 250.000.
•In 1960 ontdekten twee virologen in de VS dat beide poliovaccins waren besmet met het SV-40 virus, dat kanker veroorzaakt 
bij dieren en de celstructuur van mensen verandert. Miljoenen kinderen werden ingeënt met deze vaccins.
•In 1967 verklaarde de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) Ghana mazelenvrij, nadat 96% van de bevolking was 
gevaccineerd. In 1972 kreeg het Afrikaanse land te maken met één van de grootste mazelenuitbraken ooit, wat het grootste aantal 
slachtoffers uit de geschiedenis tot gevolg had.
•Tussen 1970 en 1990 kreeg meer dan 200.000 volledig gevaccineerde kinderen in Groot Brittannië kinkhoest.
•In de jaren ‘70 bleek na een test onder 260.000 mensen in India dat degenen die waren gevaccineerd tegen TBC, váker de ziekte 
kregen dan mensen die geen vaccin hadden ontvangen.
•In 1977 verklaarde Dr. Jonas Stalk, de uitvinder van het poliovaccin, samen met andere wetenschappers dat de massale 
vaccinaties tegen polio de belangrijkste oorzaak waren van de meeste poliogevallen in Amerika sinds 1961.
•In 1978 bleek uit een onderzoek in meer dan 30 Amerikaanse staten dat meer dan de helft van de kinderen met mazelen hier 
adequate vaccinaties voor had ontvangen.
•In 1979 deed Zweden het kinkhoestvaccin in de ban, omdat de ineffectiviteit ervan bewezen was. Van de 5140 
kinkhoestpatiënten in 1978 was namelijk 84% maar liefst drie keer gevaccineerd tegen kinkhoest.
•Uit een publikatie van de American Medical Association in februari 1981 bleek dat 90% van de verloskundigen en 66% van de 
kinderartsen weigerden het rubella vaccin te ontvangen (rubella = een kinderziekte).
•In de VS stegen de kosten van één enkele DKT (Difterie, Kinkhoest, Tetanus) vaccin van 11 cent in 1982 tot $ 11,40 in 1987. 
De fabrikanten van de vaccins moesten namelijk voor ieder vaccin $ 8 dollar reserveren voor gerechtelijke kosten, die 
ontstonden omdat ze schadevergoedingen moesten uitbetalen aan ouders wier kinderen een hersenbeschadiging hadden 
opgelopen of zelfs stierven na deze vaccinatie.
•In 1988 en 1989 kreeg de Arabische oliestaat Oman te maken met een polio uitbraak onder volledig gevaccineerde kinderen. De 
regio met het hoogste vaccinatiepercentage kende het hoogste aantal slachtoffers. De regio met het laagste vaccinatiepercentage 
kende het laagste aantal slachtoffers.
•In 1990 bleek na een onderzoek onder 598 Britse artsen dat meer dan 50% van hen weigerde het Hepatitis B vaccin te 
ontvangen, ondanks het feit dat zij tot de hoogste risicogroep behoorden.
•De al eerder genoemde American Medical Association publiceerde in 1990 een artikel waarin stond te lezen: ‘Alhoewel meer 
dan 95% van de schoolgaande kinderen in de VS gevaccineerd is tegen mazelen, vinden er nog steeds grote mazelenuitbraken 
plaats op de scholen. In de meeste gevallen zijn eerder gevaccineerde kinderen het slachtoffer.’
•Tussen juli 1990 en november 1993 constateerde het Amerikaanse Voedsel- en Medicijn Bestuur (FDA) 54.072 tegenreacties 
na vaccinaties. De FDA erkende dat dit aantal slechts 10% van het werkelijke aantal bedroeg, omdat de meeste artsen weigeren 
om vaccinatie’gewonden’ te rapporteren. Met andere woorden, het werkelijke aantallen mensen dat ziek werd na vaccinatie 
bedroeg in die periode meer dan een half miljoen.
•In 1994 berichtte het New England Journal of Medicine dat meer dan 80% van de kinderen onder de 5 die kinkhoest hadden 
gekregen, volledig gevaccineerd waren.
•Op 2 november 2000 namen de leden van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS, de Vereniging van 
Amerikaanse artsen en chirurgen) unaniem een resolutie aan, waarin werd opgeroepen om het verplicht vaccineren van kinderen 
stop te zetten.
•Daarnaast komt er steeds meer bewijs boven tafel dat de beruchte Spaanse grieppandemie uit 1918, waarbij wereldwijd 20 
miljoen mensen om het leven kwamen, eveneens veroorzaakt werd door vaccinaties.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 9 november 2009, 21:46 uur
25-J. Bulten—Hoe goed bedoeld ook, zou de grond van uw afwijzing juist tot tegenstrijdige, dus ongewenste reacties kunnen 
leiden.
Van al die vaccinaties (incl.DKTP) zijn de bijwerkingen namelijk niet of nauwelijks onderzocht, of komen niet boven tafel, 
terwijl over het effect van gecombineerde toediening helemaal niets bekend is. Aldus zou het middel wel eens erger kunnen zijn 
dan de kwaal, ook al wordt de kwaal ermee voorkomen.
Een eye-opener voor u, even googelen onder: ‘De vijfvoudige inenting: geen klein prikje meer.’ Niet om bang van te worden, 
maar al helemaal niet om klakkeloos te accepteren wat onder het mom van wetenschap wordt voorgekauwd, want dat schap van 
weten reikt weinig verder dan ooghoogte en neuslengte.
Tevens is de vraag in hoeverre de natuurlijke weerstand door al die vaccinaties wordt ondermijnd, met effecten die zich ook bij 
volgende generaties kunnen openbaren. Wat weten we bijvoorbeeld nu feitelijk over de oorzaken van kanker, inmiddels 
doodsoorzaak nr. 1. In bestrijden van gevolgen worden we weliswaar steeds beter, maar de oorzaken blijven ongemoeid, 
evenals de gevolgen van die bestrijding, want ook daar is -op chirurgische ingrepen na- nauwelijks iets over bekend. Het doet 
derhalve allemaal nogal ad hoc aan, en dat hok heeft in feite weinig met gezondheid van doen, en alles met experimenteren.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 10 november 2009, 12:39 uur
35-Erik Blodaks—Uw geloof in de medische wetenschap is ongetwijfeld onwrikbaar, maar i.p.v. wat vrijblijvende kretologie 
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zou u natuurlijk ook bijv. de reacties 13, 15, 16, 26, 30, 31 en 32 met argumenten kunnen bestrijden, ter voorkoming van onrust.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 12 november 2009, 21:29 uur
Dick Kok-29 / 40—Wat Duitsland betreft geeft u nog geen verklaring voor landelijk verplichte inenting tegen difterie, met juist 
600% stijging difteriepatienten als gevolg. En dat staat dus los van wat die jaren verder aan (dodelijke) ziekten teweeg hebben 
gebracht.
Wat het gestelde over mazelen betreft: er staat wat er staat, namelijk dat de helft van de kinderen met mazelen daarvoor adequate 
vaccinaties had ontvangen. Dan mag je dus verwachten dat die mazelen uitbleven, wat niet het geval was.
Wat de kinkhoest betreft: als meer dan 80% van de kinderen onder de 5 jaar, die daarvoor volledig waren gevaccineerd, alsnog 
kinkhoest krijgen, dan spreekt de ineffectiviteit dus voor zich, wat voor berekening u er ook op loslaat.
Alleen wat die Spaanse griep betreft ben ik het met u eens, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat in vergelijking met de 
lijst daarvoor.

Inmiddels hebben de Israelische autoriteiten alle griepvaccinaties gestaakt nadat 4 personen (tussen 53 en 75 jaar) kort na 
toediening overleden (bron: RTL-nieuws vandaag).

Tenslotte klinkt het volgende ook niet echt bemoedigend. De volgende gifstoffen, goed om je immuun- en afweersysteem aan te 
tasten, zijn in de griepprik aan te treffen:
•Ethyleen glycol = antivries
•Phenol = een desinfecteringsmiddel
•Formaldehyde = kankerverwekkende stof
•Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten
•Thimerosal = Meest giftig, vooral uit kwik bestaand desinfecteringsmiddel, tast immuunsysteem aan en veroorzaakt 
hersenbeschadiging
•Neomycin & Streptomycin = anti-biotisch en geeft allergische reacties.
Het komt me dus voor dat enige scepsis wel op zijn plaats is, darmee uw reactie 40 beantwoordend.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 11:33 uur
66-Dick Kok—U vergelijkt de rotte plekken van appels met die van peren, met een conclusie die helaas kant noch wal raakt, 
want we hadden het dus over difterie. Als ik daartegen word ingeent, mag ik bescherming verwachten. Niet tegen verwondingen 
of ondervoeding, maar tegen difterie.
Wat die kinkhoest betreft geldt hetzelfde. Het gaat om de kinderen die wel gevaccineerd zijn, en het desondanks kregen. Het gaat 
dus om de effectiviteit van die vaccinatie voor die groep.
Ook v.w.b. het gestelde over mazelen kunt u me niet overtuigen. Ik eis geen 100% bescherming, maar wel voldoende 
bescherming om er enige zekerheid aan te kunnen ontlenen, anders heeft vaccineren geen enkele zin, en kan ik me ook beperken 
tot een slok water.
En Paracelcus kon 500 jaar geleden niet weten wat we nu wel weten, namelijk dat naast de immer schadelijke werking van 
overdoses ook een gebruikelijke dosis schadelijk kan zijn, afhankelijk van doel en samenstelling. En dan laat ik de schadelijke 
werking voor langere termijn nog buiten beschouwing.
Maar van mij mag u erin blijven geloven, alleen hang ik een ander geloof aan, namelijk dat voorkomen van injecties ook tot 
voorkoming van ziektes kan leiden. Niet altijd, maar een Mexicaanse hype doet me nog iets te veel aan de Zangeres zonder 
Naam denken, en dar kocht ik ook geen platen van.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 15:46 uur
73-Gerard te Meerman—Mooi verhaal, maar onderbouw het eens met wat farmaceutische vluchten richting Polen, Oostenrijk, 
Oekraine en Tsjechie, voor een beter overzicht, alle ‘wetenschappelijk’ geleuter ten spijt. Het zou zomaar kunnen dat juist uw 
geloof ‘onzin’ blijkt te zijn, gevoed door een tunnelvisie.

Waardeert u de democratie en vrije markt nog wel?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 22:10 uur
Ik kan me eerlijk gezegd geen (huidige) staatsvorm voor de geest halen die een algemeen belang dient. En daarmee bedoel ik niet 
alleen het deelbelang van de eigen bewoners, maar tevens een belang gericht op het voortbestaan van de Aarde, in harmonie met 
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alle daarop levende soorten. Een must, want zelfs zonder insecten leggen we het loodje, waarbij u zelf mag uitmaken tot welke 
ondersoort u behoort. Helaas zijn we de ketenverstoorders bij uitstek gebleken, dus schieten permanent in eigen voet, wat weer 
tekenend is voor het vedergewicht van ons collectieve brein. Ook onze staatsvormen richten zich rücksichtslos op de exploitatie 
van de Aarde, met een schrijnend gebrek aan langetermijnvisie, en alsof we de enige vorm van leven zijn. Aldus beperken we de 
zin van onze aanwezigheid tot die van verstorend element, want niet in staat iets wezenlijks toe te voegen aan een bredere én 
betere samenleving. Het kapitalisme versnelt dat destructieve proces, het communisme doet er iets langer over, en democratie 
noch dictatuur weten het te beteugelen. Ik laat ons voortplantingsgedrag nog buiten beschouwing. Tot zover de uitzichtloze 
praktijk.

Om een democratie te kunnen waarderen moet er natuurlijk wel sprake van ‘democratie’ zijn, en dat lijkt me bij ons niet het 
geval. Een per vier jaar mogen we op vrijblijvende kretologie uitbrakende koppen kiezen, en daarmee houdt de inspraak radicaal 
op, want geven we ons lot uit handen. We mogen zelfs niet kiezen voor een coalitie, die taak hebben de praathoofden zich 
volautomatisch toegeëigend. Het komt er dus feitelijk op neer dat u als gemotiveerd groenliefhebber druk in de weer moet met 
het storten van beton, want een coalitie tussen GL en VVD valt niet uit te sluiten. En als overtuigd PvdAtheist met een voorkeur 
voor zelfbeschikking mag u aan tafel met de CU bidden dat het levenseinde niet al te pijnlijk wordt, ook al knipt en scheert de 
Heer der Heerscharen u waar u bij staat. Al met al goed voor even eindeloze als uitzichtloze concessies, we polderen door tot 
niet alleen van vlees noch vis sprake is, maar beide soorten tevens zijn uitgestorven. Aldus zijn we verzand in een ‘democratie’ 
die gedomineerd wordt door even kleurloze als inwisselbare partijen, die stuk voor stuk op geen enkele visie te betrappen zijn, 
laat staan voor de lange termijn. Het maakt dus geen donder uit waarop u stemt, u stemt namelijk nergens op, op het belang van 
een stel machtsgeile volksverlakkers na. Dankzij een ‘democratie’ die gekneed is naar deelbelangen en gekweekte behoeften, 
waar ze voor algemeen belang zou moeten staan. Dat moet anders kunnen.

We hebben namelijk maar één belang: de Aarde waarop we leven, in harmonie met alle daarop aanwezige soorten. Dat belang 
wordt doorkruist door tal van stoorzenders in de vorm van religieuze en politieke ideologieën. Nu maak ik me niet de illusie al 
die fictieve goden tot het verleden te doen behoren, want ook mijn geloof in Harry Potter is ijzersterk, en wordt ondersteund 
door zeven dikke boeken die ooit bron van wetenschappelijke vreugd zullen zijn, ten bewijze van. Maar dat neemt niet weg dat 
Harry in politiek noch landsbelang iets te zoeken heeft, en die positie dient hem dan ook toebedeelt, oftewel strikte scheiding van 
kerk en staat. Dat houdt dus in dat partijen op confessionele grondslag verboden dienen te zijn, en dat ruimt lekker op. Voorts 
dient een verbod te gelden voor partijen die deelbelangen voorstaan, doorgaans te vertalen in eigenbelang. Aldus houden alle 
partijen op te bestaan -op de achterkamertjes na, maar niemand heeft nog reden daar te verblijven- en kunnen we beginnen aan 
een nieuwe start. Een start, gebaseerd op het belang van de Aarde en alle daarop aanwezige soorten, en daar dient het beleid tot 
in detail op gericht. Niet vanuit een nest verkeerd geprogrammeerde managers of kwekgoeroe’s a la Ratelband, maar geleid 
vanuit diepdoorvoelde, altruïstische inzichten en overtuigingen over samenhang en voortbestaan. Feitelijk een keuze tussen 
egoïsme en altruïsme, waar we nu nog steeds gedwongen worden tot het eerste. Vooruitgang door stilstaan, daar zouden we 
eens bij stil moeten staan, om vervolgens pas op de plaats maken, voor alles waar we in tekortgeschoten zijn. Als ze dat nu eens 
tweeduizend jaar geleden hadden verzonnen… Gelukkig is de typemachine sneller in een pc geëvolueerd, dus er is nog hoop.

Bonnie Slotenbier zegt: 
donderdag 19 november 2009, 18:45 uur
126 Alphonse Scaf—-Ik zeg nog tegen mijn man: die Scaftorius is werkelijk een toonbeeld van beschaving en innerlijke deugd, 
hij staat in dit forum op eenzame hoogte. Niet eerder heb ik iemand ontmoet die erudiet, sophisticated, vriendelijk, objectief, 
begripvol, ingetogen, positief, sociaal, optimistisch, sensitief, gedisciplineerd, introspectief, empathisch, integer, liefdevol, 
evenwichtig, cooperatief, rechtvaardig, reflectief, humoristisch, openminded, flexibel, ruimdenkend, respectvol, relativist, puur, 
onbaatzuchtig, enthousiast, belangstellend, oprecht, bescheiden en terughoudend in zich verenigd mocht weten. Zo’n 
hoogstaande moraal, zo’n boegbeeld van wellevendheid, ik kan enkel positieve kwalificaties ontdekken, van mij dus geen 
onvertogen woord. Ik zou hem dan ook graag voor een lintje voordragen, bijvoorbeeld het Grootkruis voor meest geliefde 
forumdeelnemer.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 11:21 uur
126-Acherm, hij is de tuin weer aan het doorspitten, op zoek naar hapklare brokjes. Voor hem als therapie, om de eenzaamheid 
te verdrijven, dus hier is enig begrip op zijn plaats. Het is en blijft een bijtgraag hondje, maar tandeloos, dus ongevaarlijk. Af en 
toe moet je hem naar zijn mand verwijzen, als hij weer eens de blafhoest heeft, en in zijn eigen gegrom dreigt te verstikken. Het 
is ook een echte herkauwer, dus voordelig in gebruik; hij eet het liefst zelfgeproduceerde hapjes, want wie anders. En volgzaam 
is ie eveneens, hij duikt overal op waar je verschijnt, om even tegen het baasje te keffen. Helaas kan hij moeilijk zijn plas 
ophouden, en kiest daarvoor steevast de verkeerde plekjes, maar bij zo’n oud straatvechtertje past wat mededogen. Kortom, zo’n 
hondje kan ik iedereen aanbevelen, maar als geleidehond iets minder geschikt.
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Wat kan de overheid doen om geruchten rondom de Mexicaanse griep te 
bestrijden?
Willem van Gelre zegt: 
donderdag 12 november 2009, 12:11 uur
Jaarlijks sterven naar verluidt wereldwijd 250 a 350.000 mensen aan griep, terwijl de Mexicaanse stand van zaken inmiddels een 
dodental van ca. 5.000 aangeeft. Hoe ontregeld moet je eigenlijk zijn om daar angstgevoelens aan te ontlenen? Gewoon 
doorleven, een nuchtere kansberekening maken, en uitzieken lijkt me het beste, daar heb je geen overheid voor nodig. En ook 
geen farmaceutische industrie die het laatste restje weerstand wegspuit.
In het overvolle Nederland worden flats pal aan snelwegen gebouwd, en dat vinden we normaal, alle kankerverwekkende 
fijnstof ten spijt. En melk drinken we ons hele leven door, ondanks de aangetoonde nadelen. Kortom, ongezonder leven dan we 
al doen is nauwelijks mogelijk, maar daar hoor je niemand over klagen. En dus verleggen we het accent maar naar incidenten, 
want de norm gaat de grootste fantasie teboven. Voorzover ze het al niet zijn worden mensen derhalve gek gemaakt met alles dat 
ze kan overkomen, en alleen belangenpartijen bloeien op die mesthopen vol angst en onwetendheid. Net als religies, dus effectief 
is het wel.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 12 november 2009, 12:30 uur
Daarnaast: zoals gebruikelijk kan ook hierbij pas achteraf gesteld worden of van ‘wetenschap’ sprake is (geweest), waar -
eveneens gebruikelijk- betreffende kringen ook nu uitblinken in tegenstrijdigheden en tegenspraken. Een overheid kán daar zelfs 
helemaal geen uitspraken over doen, niet over feiten en niet over geruchten, omdat naast de deels nog onbekende bijwerkingen 
het effect op de lange(re) termijn op ons lichaam van al dan niet gecombineerde vaccins onbekend is. We hebben het in feite dus 
over gokken, en dat heeft in dezen veel weg van Russisch roulette. Maar het staat eenieder natuurlijk vrij erin te geloven, en naar 
dat geloof te handelen, incluis placebo-effect.

Wat maakt onze steden aantrekkelijk, knusheid of skyline?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 15:44 uur
Ieder land heeft zijn eigenheid, ook in bebouwing. De knus- en kneuterigheid van ons land kwam daar ooit in tot uitdrukking, 
wat resulteerde in tal van karakteristieke steden en dorpen. Tot ongeveer de jaren zestig, want toen kwam de Amerikaanse klad 
erin. Gevolg was een fantasieloze eenheidsworst, uitgedrukt in doorzonellende en gescalpeerde hoogbouw. Een qua opzet, vorm 
en materialen volstrekt tegennatuurlijke bebouwing, en daar is op projectontwikkelaars, architecten en verantwoordelijke 
gemeentebestuurders na vrijwel iedereen het over eens. Hoe ik dat zo zeker weet? Kijk maar even in uw bruidsreportage, en 
vervolgens naar de achtergronden. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat het hier parken en bossen betreft, alsmede 
karakteristieke gebouwen van vóór de jaren zestig. Bij voorkeur bereikt met een oldtimer, want ook van het windtunnelwerk gaat 
weinig charme uit. Ik moet derhalve de eerste reportage nog onder ogen krijgen met als achtergrond zo’n fantastische nieuw- 
resp. hoogbouwwijk, want die steenmassa’s zijn voor de gemiddelde estheticus niet om aan te zien, alle geleuter over New 
Yorkse skylines ten spijt. Dat is ons met Cola en McDonalds in de strot geperst, en kon in onze ‘democratie’ bij gebrek aan 
inspraak worden verwezenlijkt. Vandaar ook al die (vakantie)vluchten naar o.a. Frankrijk, om even te ruiken aan wat hier is 
verkwanseld. Dus rust en ruimte, en een bebouwing in harmonie met de natuurlijke omgeving, waarbij doorleefd niet gelijk staat 
aan sloop. En gesloopt is er hier bij het leven, want de polderlandse cementboeren hebben niets met schoonheid. Dat hebben ze 
uitbesteed aan welstandscommissies, die daar al evenmin iets mee hebben, met een fles Cola in de hand, een McDonalds tussen 
de kaken, dollartekens in de ogen en grootgroei in het uitgezakte brein. Aldus vond en vindt nog steeds een horizonvervuiling 
plaats waar zelfs straathonden geen brood van lusten.
Ik geniet het voorrecht hier in een oude villawijk te wonen, maar moet met lede ogen aanzien hoe de gemeentelijke gatenvullers 
de meest wanstaltige, horizonvervuilende bunkerbouw tolereren, want met de tijd mee blabla en vooruitgang blabla. Niemand 
vindt het mooi (op de eigenaar en pc-gestuurde architect na natuurlijk), maar esthetiek is al lang geen criterium meer in dit land. 
We leven nu eenmaal in een uitgebaggerd Amerikaans filiaal, en dat zullen we weten ook.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 16 november 2009, 16:28 uur
23-Frank Lubbers—Ik was ca. drie jaar geleden in San Gimignano, maar je moet toch wel een erg intense relatie met Specsavers 
onderhouden om daar de skyline van Manhattan in te ontdekken. Gelukkig staan de Twin Towers symbool voor waar dergelijke 
bouw het beste mee af is, en de mensheid eveneens, want ze zijn resp. waren de menselijke maat ver voorbij. De torens van SG 
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zijn beter te vergelijken met ook hier aanwezige donjons, als onderdeel van een groter geheel, en met een karakteristiek die geen 
afbreuk doet aan plaats en omgeving. Denk u dezelfde torens eens in als moderne architectuur, en SG zou voor eeuwig verloren 
zijn.

Is er nog hoop op een effectief klimaatakkoord?

Moet de Nationale Ombudsman de zaak-De Roy van Zuydewijn onderzoeken?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 15:29 uur
Ook al heeft De Roy niets met adel, door de in die kringen gebruikelijke hang naar geld, macht en aanzien werd zijn blik 
kennelijk vertroebeld. En dan probeer je dus doelgericht te trouwen, in zijn geval ver boven zijn stand. Dat komt hij weliswaar 
met een reeks burgerprinsesjes overeen, maar bij hem lag het persoonlijke gewin er dubbeldik bovenop. Reden waarom bij Trix 
het licht op rood kwam te staan, waar haar wat naieve zus dat gevaar niet onderkende.
Stel dat u vermogend bent (alsmede een naam hebt te verliezen), en uw dochter komt met een blauwdruk van een 
brandkastkraker thuis. Dat lijkt me niet echt een reden voor open armen, maar wel voor nader onderzoek. Tot zover het begrip.
Als je voor een monarchie kiest, dan ga je voor representatie, en dienen de toonzalen schoon opgeleverd. Dat is redelijk mislukt 
bij dit koningshuis, waar zowel Maxima als Mabel van dubieuze huize zijn, terwijl Hugo Carlos en J. Guillermo ook al niet van 
een gedegen aanpak getuigden. Dat schept een precedent, dus op die basis hoefde De Roy niet extra gescreend te worden, temeer 
omdat Margarita van tweede garnituur is. Mij lijkt dat onderzoek derhalve op zijn plaats, voorover de gang van snuffelzaken de 
daarover gestelde regels heeft overtreden. Ook al hoef je met een knipmes als Balkenende nergens op te rekenen. Dat Boekestein 
het veld heeft moeten ruimen voor zoiets triviaals als een uitspraak zegt al voldoende over de uitkomst, van welk onderzoek dan 
ook. Aan de poten van die troon wordt niet gezaagd, hooguit wat bijgeschuurd.

Gezichtsverlies voor Balkenende?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 14:34 uur
Het journaille heeft Balkenende in een positie gemanoeuvreerd die hem niet toekwam, en dat heeft hij zelf nog het beste 
begrepen, gezien zijn terughoudende opstelling. Wat moet Europa ook met zo’n volstrekt ongeloofwaardig en profielloos figuur, 
met het charisma van een grijze muis. Volkomen ongeschikt als leider, en niet eens in staat een brug over een Madurodams 
kanaal te slaan, laat staan van Europees formaat. Wij zullen het dus weer moeten doen met de ‘leider’ die ons toekomt, stil 
teruggetrokken in zijn zo geliefde achterkamertjes.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 20 november 2009, 17:06 uur

36-Dieter Heymann, Houston, USA—Dan zijn ze bij het voorplanten beduidend minder kieskeurig tewerk gegaan 

Willem-Alexander verkoopt vakantieresort: een wijs besluit?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 18:03 uur
Ik zal het jullie maar verklappen: WA staat op de nominatie onderkoning van Mozambique te worden, dus dat paleisje is niet 
anders dan functioneel. In deeltijd, hij pendelt tussen beide landen. Niet ondenkbaar dat het stamhoofdschap van Belgie daaraan 
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wordt toegevoegd, want hij wil in de voetsporen van Ed Nijpels treden. Tot zover het laatste nieuws  .

Kennen we het verschil nog wel tussen hoge en lage cultuur?
Willem van Gelre zegt: 
zondag 22 november 2009, 18:10 uur
We worden overstelpt met indrukken, en gaan aan de meeste voorbij, vaak noodgedwongen. Zo’n stationsingang staat voor 
haast, daar past geen stilstaan bij, dus als voorbeeld verkeerd. In een winkelcentrum zou hij vermoedelijk wel zijn opgemerkt, 
met bijbehorende waardering, al is het maar door enkelen. Blijft de vraag of schoonheid wordt gesignaleerd. Dat hangt van 
zoveel factoren af, bijvoorbeeld interesse, milieu, opvoeding, onderwijs en stemming.
Wij leveren hier graag kritiek, maar jezelf er voor openstellen is een tweede. Dat wordt aan de basis ook niet echt aangeleerd, 
waar kinderen al om de grootste rotzooi worden geprezen. Reken daarbij de devaluatie van onderwijs en opvoeding, de 
accentverlegging van inhoud naar vorm, en de waardering blijft, maar dan wel voor dalende niveaus, een sluipend proces. De 
meeste polderlanders beginnen inmiddels al te roemen voor ze één hap hebben geproefd, en gaan als teken van waardering 
standaard stande applaudiseren, ook als de oren of ogen zwaar zijn verminkt. We zijn op veel gebied verworden tot een 
meelballenland, goed voor vijf procent vlees, dus waarom mooier voorstellen dan het is. En het dient gezegd: hier kan iedereen 
zingen, schrijven, schilderen etc., dus is iedereen zanger, schrijver, schilder etc. De douche, De Slegte en de kliko kunnen het 
beamen.

Moet de Tweede Kamer akkoord gaan met een Turkije-bezoek zonder 
Wilders?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 25 november 2009, 15:50 uur
In de UK blijkt Wilders toch welkom, in Nederland is een rechts-extremist als Lieberman welkom, en in Turkije is Ahmadinejad 
welkom, dus de armen staan nogal selectief open. Kennelijk heeft Turkije meer met massamoordenaars dan met degenen die daar 
hun vinger tegen verheffen.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 26 november 2009, 12:28 uur
59-Wil Post— U stelt: ‘Ik begrijp Turkije wel, wie wil nou iemand ontvangen die geen respect heeft voor jouw normen en 
waarden, opruiende films regisseert, haat zaait en niets bijdraagt aan een maatschappij waarin we juist moeten samenwerken.’
Daar heeft Nederland nu juist veel van in huis gehaald… Wilt u die allemaal weer het land uit hebben? Kan ik me iets bij 
voorstellen, u staat vermoedelijk dichter bij Wilders dan u veronderstelt…

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 26 november 2009, 18:48 uur
85-Bob van der Bilt—U geeft er een eigen draai aan, maar gaat voorbij aan wat er feitelijk staat, naast een onjuiste interpretatie. 
Ons land heeft juist geen mensen a la GW binnengehaald, want dan zou er vermoedelijk ook geen PVV (nodig) zijn, toch. En 
degenen waar hij tegen ageert voldoen aan het geschetste profiel (geen respect voor normen en waarden / haatzaaien /criminaliteit 
etc), dus ik begrijp uw probleem niet. Er zijn inmiddels ook te veel slachtoffers om dat allemaal botweg te negeren. Iets waar u 
kennelijk voor staat, en met u diverse partijen, van GL via D’66 tot PvdA. Die vele slachtoffers, daar gaat het mij om, waar de 
daders al lang genoeg in de watten zijn gelegd. U kunt uw etiketten derhalve beter plakken op waar ze thuishoren, te weten de 
‘oude politiek’ met zijn aanhang, want dat zijn de feitelijke veroorzakers van de problemen.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 27 november 2009, 16:24 uur
101-Jan Jaap Faber—U raakt de kern van het verhaal. De meeste reacties gaan voorbij aan de inhoud, en beperken zich tot -
doorgaans afkeer van- de boodschapper. Bedreigend voor de gevestigde orde, bedreigend voor verkrampte inzichten, bedreigend 
voor de status quo, met conservatief links als grote roerganger. Inmiddels wordt ook hier al aardig op Telegraafniveau 
gediscussieerd, zij het wat wolliger verpakt, maar het blijft loze kretologie, alle vetgedrukte labels ten spijt. Jammer, want waar 
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dezelfde groep zich voorstaat op sociale vaardigheden, blinkt ze vooral uit in selectief gebazel.

120-Jan Muters haalt Hitler er gelijk maar bij, waarom ook niet. Stalin, Mao en Pol Pot zijn nu eenmaal te links om fout te 
kunnen zijn. En Allah’s eigen slachthuis, wereldwijd bekend om zijn explosieve gehak(t) en geen last van de crisis, wordt 
angstvallig gemeden. Incidenten in de media? Dan schoffeer je de talloze slachtoffers toch wel op de groftse wijze, maar dat is 
extreem links wel toevertrouwd. Ik vraag me af welke hersens het meest gespoeld zijn, of nog erger, uitgespoeld…

Zal het spitstarief leiden tot maximale doorstroming?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 17:50 uur
Nee, want ook spitstarief is een lapmiddel, zoals alle middelen zijn en blijven zolang we niets aan de aantallen doen. Dit land is 
vanaf 1950 gegroeid met 5 miljoen auto’s tot 7 miljoen, en met 6 miljoen mensen tot 16,5 miljoen, maar helaas is de oppervlakte 
niet toegenomen. Het wordt dus tijd dat we Duitsland gaan inlijven, maar Belgie mag ook. Onbegrijpelijk dat het stompzinnige 
groeidenken hier nog steeds kan postvatten, waar de basis -bevolkingsvermindering- met de grootst mogelijke hardnekkigheid 
genegeerd of ontkend wordt. Zo’n volk verdient dus 50 miljoen inwoners, met evenveel auto’s, en met een krampkaaklachende 
Eurlings, die het laatste restje groen van zijn maatpak veegt.

Doet Duitsland er goed aan de 89-jarige Demjanjuk voor oorlogsmisdaden te 
vervolgen?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 17:27 uur
Gisteravond in Netwerk, asielzoekers die door de molen gingen. Een vriendelijke man uit naar ik meen het donkerste gedeelte 
van Afrika verhaalde over zijn daden als lid van een militie. Ze trokken willekeurig mensen uit huizen, en stelden ze voor de 
keuze: een overhemd met lange of met korte mouwen. Lange mouwen betekende hand afhakken, bij korte mouwen ging de arm 
eraf. Anno 2009, maar niet verschillend van anno 1940 tot heden. Hoe meer mensen, hoe meer monsters, we zullen ermee 
moeten leren leven. We neuken ons rap naar de 7 miljard, maar over de kwaliteit ervan heeft zich nog nooit iemand bekommerd, 
en ook de goden lieten en laten het afweten. Hoeveel mensen zouden er vandaag in de wereld zijn vermoord? Zonder enige 
aanleiding, want die kan binnen onze visie niet bestaan. Laten we ons daar maar druk over maken, en vooral over krimpende 
aantallen, maar dan wel op mensvriendelijke wijze. En verder sluit ik me aan bij reactie 52, want inderdaad 65 jaar te laat, en dat 
is weer te belachelijk voor woorden. Overigens is Israel zijn geschiedenis ook al aan het herschrijven, dus ik vermoed dat Sabra 
en Shatilla straks kindvriendelijke dierentuinen zijn geweest, helaas getroffen door Mexicaanse griep.

Deelt u de Zwitserse afkeer van minaretten?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 12:06 uur
62-W. Bazelmans—U geeft een wel heel vreemde reactie, want Wilders is geen oorzaak, maar een gevolg, van wanbeleid.
Verder stelt u terecht een accent te willen leggen op ‘respect, vrijheid, gelijkheid en democratie’. Alleen moet u daarvoor niet bij 
religies zijn, en al helemaal niet bij de talloze interpretaties daarvan.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 16:58 uur
123-Emil Havas—Beste Emil, ik citeer de Volkskrant, en kan er geen demagogie in ontdekken. Dat het christendom ook vuile 
handen heeft is me bekend, maar liever het christendom van toen dan de islam van nu, want daar moeten wij en toekomstige 
generaties mee zien te leven. Veel christendom is door dat Ottomaanse rijk weggevaagd zo u weet. Goddank als wisselwerking, 
anders waren we in de middeleeuwen blijven steken, metaforisch. En Griekenland behoort nog steeds tot de stiefkindjes van 
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Europa, inderdaad, net als veel voormalig oostblok. Maar de ervaringen met de islam in die regio zijn dan ook beduidend anders 
dan hier, wat nogal wat handelen verklaart, zonder dat recht te willen praten. Dat doet aan betreffend artikel echter niets af, en 
ook niet aan de rol van het hedendaagse Turkije, dat met zijn gespleten tong graag deel wil uitmaken van Europa, maar in eigen 
land christelijke minderheden onderdrukt en boycot, zoals vermeld. Het komt me voor dat vermanende vingers in dezen richting 
Noord-Afrika en Arabie meer op zijn plaats zijn. Overigens zijn de Grieken hier wel goed geintegreerd, en daar gaat het dus om. 
U moet 120 en 122 nog maar eens goed lezen om te weten wat er werkelijk speelt, en waar Wilders zijn bestaan aan dankt.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 21:55 uur
127-Veronica Cramer—De mens, die moet er voor in de plaats komen, en weer centraal worden gesteld! U weet wel, naakt en 
onbevangen geboren, en daarna gehersenspoeld tot in de kist. Het gaat dus om het soort spoeling, en daarbij ziet u mij echt niet 
naar de peroxidefles grijpen, maar enkele druppels kan geen kwaad. En als er dan toch gespoeld wordt, dan liever niet via in 
tijden van platgeslagen Aardes bijeengefantaseerde, in zeeen van bloed druipende boekwerken, alsof er geen voortschrijdende 
inzichten bestaan. Voor morele kaders hebben we geen bij de gratie van fossiele denkbeelden en rituelen bestaande goden nodig, 
of wijdt u de donderslagen nog steeds aan Donar? Zoals gezegd: dat mag uiteraard, maar dan wel zonder mij daarmee te 
confronteren, in beeld en gedrag. Ik heb mijn portie wel gehad, als ex-katholiek.
Aan beteugelen gaat altijd een wil vooraf, en Zwitserland is daar een mooi voorbeeld van, wat grenzen stellen betreft. Wij 
hebben hier niets te willen, dus een langere weg te gaan. En u gaat me toch niet vertellen dat religies de grote vredestichters op 
aarde zijn, want dan heeft Hitler alles weg van Ghandi, wat voorzover mij bekend niet echt het geval is.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 4 december 2009, 14:06 uur
162-Hans van der Meulen—Bent u de reincarnatie van Methusalem, of leest u met Ferrari-lenzen? Bij 1 boek per dag kom ik 
voor 30.000 op 82 jaar onafgebroken lezen, en aangevuld met 100.000 artikelen moet de 100 jaar toch ruim zijn gepasseerd, ik 
laat de etens-, toilet-, werk- en vakantietijden nog buiten beschouwing. Na al dat consumeren van letters is er hopelijk nog ruimte 
voor een eigen mening…

Wat had minister Klink met het overschot aan vaccins moeten doen?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 2 december 2009, 21:24 uur
Die resterende vaccins moeten helemaal aan niemand verkocht worden, want ook die grootscheepse volksverlakkerij is al bijna 
doorgeprikt. Vrijwel alle ‘griepdoden’ hadden ernstige, onderliggende ziekten, en aan de Mexicaanse griep zijn aanzienlijk 
minder mensen gestorven dan jaarlijks gebruikelijk rond deze tijd. Inmiddels heeft het eerste kind zich met vermoedelijk ernstige 
bijwerkingen gemeld, hopelijk blijft het daarbij. Ik zou het effect van die vaccins op de lange(re) termijn wel eens willen weten, 
met name waar het ondermijning van de natuurlijke weerstand betreft. De enige die er aantoonbaar profijt van heeft is de 
farmaceutische industrie, dus ons geld komt weer eens buitengewoon goed terecht, in angsthazenland.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 14 december 2009, 15:17 uur
35-Jelly de Jong—Het kan nog erger! Rond deze tijd barst het van de grieppatienten, met standaard tussen de 600 en 1000 
gevallen met dodelijke afloop, vooral bij alles dat oud, zwak, ziek en misselijk is. Dankzij de Mexicaanse griep lijkt het aantal 
‘normale’ sterfgevallen echter sterk afgenomen, dus we mogen voor die ontdekking dankbaar zijn, als naamgeving. De kracht 
van Oosterhuis c.s. zit voorspelbaar in de verklaring achteraf, want ‘ hadden we de spuit niet gehanteerd, dan waren er nog veel 
meer doden gevallen’, ook al is daar geen enkel bewijs voor aan te voeren. Zoals het er nu echter uitziet heeft de naamgeving 
meer slachtoffers voorkomen dan de spuitgeving, en dat is op zijn minst toch wonderbaarlijk te noemen…

Moet Nederland de VS alsnog helpen in Afghanistan?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 4 december 2009, 12:20 uur
Gewenste veranderingen vinden het meest effectief van binnuit plaats, geinitieerd door een zo breed mogelijke bevolking. Ook 
een democratie kan je niet geforceerd afdwingen, daar moeten de geesten rijp voor zijn. Hamvraag lijkt me wat het Afghaanse 
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volk zelf nu eigenlijk wil, is daar ooit onderzoek naar verricht? Als die in zijn algemeenheid het juk van de taliban accepteren, 
dan hebben wij daar niets te zoeken. En als ze dat als ongewenste onderdrukking ervaren hebben wij een taak. En laten we 
vooral niet vergeten dat het ene volk beter gedijt bij een dictatuur, en het andere bij een democratie, daar zijn meer aspecten aan 
verbonden dan naamgeving. Bijvoorbeeld Rusland heeft behoefte aan een sterke leider als Poetin, moet je zo’n land dan het 
kaliber Balkenende opdringen? Dat wordt voorspelbaar een fiasco, dus laten we eerst eens luisteren naar wat dat volk wil, en dat 
hoeft bepaald niet onze volkswil te zijn.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 15:59 uur
143-Johan Nijhof—Daar heeft u een punt! Hoewel…vorig jaar werd een neefje van me zonder enige aanleiding in een cafe in 
elkaar geslagen. Hersenbeschadiging, gebroken oogkas en nog wat ongemak. De dader loopt inmiddels weer vrij rond, neefje 
mag de rest van zijn leven getraumatiseerd doorbrengen. Drie weken geleden overkwam de zoon van een vriendin hetzelfde. 
Zomaar zonder enige aanleiding in elkaar geslagen en over de ballustrade enkele meters lager geworpen. Wat ik daarmee wil 
zeggen: we leven hier tussen gewetenloze monsters, oftewel de door u bedoelde holenmensen. Daar hoeven we echt niet voor 
naar Afghanistan toe, we kunnen er dagelijks kennis van nemen.

Klimaatconferentie in Kopenhagen: georkestreerd bedrog?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 11:20 uur
Hoe is het eigenlijk met de zure regen gesteld?! Op het gezicht van Donner na worden we daar niet meer mee geconfronteerd, 
hoewel het zoet van Balkenende eveneens uitblijft. Ons was voorspeld dat geen naaldboom het zou overleven, maar ik signaleer 
niet anders dan gezonde exemplaren, tenzij verdroogd.
Klimaatontwikkeling heeft (nog) niets met wetenschap van doen, en kan dat evenmin, waar slechts een fractie van tijd is 
gemeten, en inwisselbare hypotheses de dienst uitmaken. Ook over het effect van CO2 blijft het gissen, anders dan een 
signalering van toename. Wat we wel zeker weten is dat een iets te fors uitgevallen meteoor, vulkanische winter of uit de hand 
resp. hemel gelopen zonnebrand ons einde inluidt, en daar moet de afdeling ‘weten’ het maar mee doen. Overigens geen reden 
om onze invloed te onderschatten, maar overschatten lijkt me evenmin op zijn plaats. Liever had ik een bevolkingsregulerende 
conferentie in Kopenhagen gezien, om het aantal schadelijkste exploitanten van de Aarde drastisch te verminderen, want daar 
hangt alles mee samen, de rest is peanuts.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 21:33 uur
193-Olav Meijer—Sorry, maar de ‘zure regen’ is een zachte dood gestorven, bij gebrek aan bewijs. Ik had er destijds zijdelings 
mee te maken, vandaar die kritische noot. Aanvankelijk verondersteld door visssterfte in Scandinavie (waar blijft de logica?), 
later door vermeend stervende bossen in Centraal Europa, maar het is allemaal reuze meegevallen, terwijl er nooit hard bewijs 
voor is geleverd, anders dan inwisselbare aannames. Het was destijds een hype -zoals nu de Mexicaanse griep- met weliswaar 
een kern van waarheid, want dat de atmosfeer / biodiversiteit door menselijk ingrijpen onbehoorlijk is verziekt behoeft geen 
twijfel. Maar ook de natuur heeft een zelfherstellend vermogen, kijk maar eens naar de bomen langs een snelweg. Wel bewezen 
is dat bomen door aanwezigheid van kalk in de grond een natuurlijke buffer hebben, de bossen van destijds al ten dode waren 
opgeschreven, en vergiftiging met zwavel de grootste boosdoener was, terwijl met name importbomen zoals gebruikelijk de 
minste weerstand hebben. Er was dus van alles aan de hand, maar dat had niets met ‘zure regen’ van doen, terwijl de bossen er 
nu beter opstaan dan voorheen, ondanks kwantitatieve toename van giftige stoffen. Een milde zure regen scheen zelfs de groei te 
bevorderen, dus waar praten we over. Ter vergelijking: als ik dagelijks een glaasje melk drink tegen Mexicaanse griep, en het 
vervolgens niet krijg, dan zou ik dus geneigd zijn te veronderstellen dat met melk Mexicaanse griep is voorkomen. Zo verging 
het ook de ‘zure regen’, maar zelfs de ‘uitvinder’ ervan keerde later op zijn schreden terug, terwijl in ons overvolle stinkland -
ook toen- geen boom het loodje legde. Een bangmakende hype, ter meerdere eer en glorie van betwetende natuurvorsers, meer 
was het niet. De les daaruit: creeer eerst een klimaat van angst, dat maakt de baan vrij voor een self fulfilling prophecy, en daar 
gaan we nu op diverse manieren onder gebukt.
Ozonlaag? Ca. twintig jaar geleden werden betreffende drijfgassen -terecht- verboden, maar drie jaar geleden bleek het gat groter 
dan ooit daarvoor, dus we hebben nog wat voortschrijdende inzichten nodig.
Dat neemt niet weg dat ik uw zorgen deel. Zorgen die -voorzover overzichtelijk, herleid- en meetbaar- vrijwel alle ontstaan zijn 
door menselijke inbreng. Mijn oplossing: bevolkingskrimp, op mensvriendelijke wijze. Waar we nu mee bezig zijn valt te 
vergelijken met een kamer vol alles wegvretende ratten, die we bestrijden door af en toe een keutel te verwijderen. Waar dat toe 
leidt mag u zelf bedenken.

Willem van Gelre zegt: 
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maandag 28 december 2009, 21:26 uur
216-Gloria—De moeite van het lezen waard: boeiend en ontluisterend, die site! De hypes volgen elkaar in rap tempo op, helaas 
is de Mexicaanse griep al jong gestorven, maar goddank (dit vanwege het bijgeloof) is er voldoende aan verdiend om een 
derdewereldland op de been te kunnen helpen, theoretisch. Kristalhelder is inmiddels wel dat het schap van weten steeds smaller 
en korter wordt, maar dat komt het in- en overzicht ten goede. Ik zou zeggen: op nar de volgende hype, de tijd en de geesten zijn 
er rype voor!

Steunt u de nabestaanden die de Nederlandse staat aanklagen wegens 
oorlogsmisdaden tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog?

Zorgt een lakse houding van de politie voor meer geweld?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 14 december 2009, 12:35 uur
Niet de misdaadcijfers dalen, maar de registratie ervan, wat een vertekend beeld geeft. Voor inbraken, vandalisme, straatgeweld 
e.d. laat de politie zich zelden nog optrommelen, waardoor de statistieken steeds verder van de realiteit komen af te staan. 
Daarnaast is de politie in toenemende mate vleugellam gemaakt, en heeft aan gezag moeten inboeten. Gevolg is dat criminaliteit 
in dit land steeds meer loont, want ook Justitie laat het afweten. Daders worden in de watten gelegd, slachtoffers hebben het 
nakijken, en met verdediging van lijf en goed loop je hier de grootste risico’s. Die ‘lakse’ houding van de politie hoeft dus niet te 
verbazen, want is met name door het oprekken van regels en een te veel aan gedogen in de hand gewekt, met dank aan de 
politiek. Ons land glijdt steeds verder af, en wij glijden er in mee, bij gebrek aan visie, daadkracht en last but not least 
leiderschap. Naief en dom voeren de boventoon, en dat wreekt zich, vermoedelijk bij de eerstkomende verkiezingen.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 14 december 2009, 14:50 uur
25 / 43 – Max Molenaar—Als aanvulling: Snelheid- / drankcontroles e.d. kun je ook privatiseren. Daar heb je helemaal geen 
blauw voor nodig, terwijl tal van voor de arbeidsmarkt afgeschreven 50-plussers dat werk tegen een normaal salaris kunnen 
verrichten, om het vervolgens ruimschoots terug te verdienen.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 22:09 uur
De anarchisten onder ons hebben er wat moeite mee, maar ik wens /eis me in het land waar ik woon veilig te voelen, en betaal 
daar fors belasting voor. In ander geval koop ik mijn beveiliging zelf wel in, en trek de kosten daarvan vervolgens af. Dat is niet 
toegestaan, dus resteert een overheidstaak, die daar vervolgens hopeloos in tekortschiet, met een ‘beleid’ gericht op 
kostenbesparing alsmede pappen en nathouden. Waar we hier wel groot in zijn is een flagrant gebrek aan visie en daarkracht, 
waardoor slachtoffers van dit falende beleid per saldo het nakijken hebben, en criminelen nagenoeg vrijuit gaan. In 
gevangenissen hoort geleden en heropgevoed te worden. Dus geen enkele sportaccomodatie, geweldfilm of gebedenboek, terwijl 
ze maar te eten hebben wat de pot schaft. Naast een strak regime waarin gepeesd en geleerd wordt, door kennis nemen van 
(uiteenlopende) literatuur, sociale vaardigheden en kunstzinnige uitdrukkingsvormen. Er hebben inmiddels genoeg mensen 
geleden onder de ‘alles moet kunnen’ terreur, het wordt tijd dat de daders op een hoger niveau worden getild dan dat van een 
verziekt ego.

Wie profiteert van de aanval op Berlusconi?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 15:43 uur
Laat dat ‘profiteert’ maar weg, waar ‘misbruik maken van’ meer voor de hand ligt, zoals gebruikelijk in dit soort situaties. Je 
hoeft geen helderziende te zijn om die invulling aan de oppositie toe te vertrouwen, links en rechts doen daarin niet voor elkaar 
onder. Iets anders is of je het handelen van een psychopaat tekenend acht voor de gang van (gewenste) zaken, in dat geval zou 
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Italie immers voor een niet gering deel uit psychopaten bestaan. Hopelijk zet het Berlusconi aan het denken, en aan het aftreden, 
maar die kans acht ik niet zo groot. Het is Italie, en er leiden vele wegen naar Rome, nog steeds.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 december 2009, 19:58 uur
13-Mariane Sepers—Alsof Nederland wel het neusje van de zalm is, kom op zeg. Italianen weten en accepteren deels hun 
rammelende interpretatie van democratie, waar wij ons in een echte democratie wanen. Maar niet heus, want in onze verkapte 
dictatuur / theocratie wordt de kiezer permanent bij de neus genomen. Analyseer maar eens de vele maatregelen die hier tegen de 
volkswil zijn genomen, w.o. uitverkoop private belangen, de gang van zaken rond HSL / JSF / Irak etc. Er lopen hier genoeg 
Berlusconi’s rond, zij het in Ghandi’s kleren gehuld. Laat dat belerende polderlandse vingertje maar achterwege, of maak er een 
U-bocht in.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 16 december 2009, 21:15 uur
Als je dat soort geweld goedpraat, dan moet je dus ook niet klagen als het tegen je wordt gebruikt. Opvallend en verontrustend 
dat veel mensen hier geen enkel probleem lijken te hebben met dit soort geweld, tenzij het links ten deel valt natuurlijk. Frappant 
is ook dat veel geweld juist uit die linkerhoek komt, met Stalin, Mao en Pol Pot, alsmede dichter bij huis de Rode Brigades, Rote 
Armee Fraction, vrijstaten, krakers en anarchisten. En die veroordelen weer de inval in Irak, het kan verkeren.
Ook allemaal zo begripvol als Femke Halsema de Utrechtse dom in haar gezicht krijgt? Janmaat kreeg destijds ook zijn portie, 
met alle begrip van links. Na Hitler lijkt in Europa links het patent op geweld te hebben, en dat mag wel eens aan het denken 
zetten, hoewel niet te verwachten. Al deugt Berlusconi voor geen meter, dat rechtvaardigt nog geen fysiek geweld als getoond. 
Aan veel reacties te zien verbaast het mij niet meer dat ons land zoveel slachtoffers kent, ook al bestaat daar nauwelijks oog voor.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 17 december 2009, 20:54 uur
Als je dit soort acties goedpraat, dan moet je dus ook niet klagen als het tegen je wordt gebruikt. Opvallend en verontrustend dat 
veel mensen hier geen enkel probleem lijken te hebben met geweld, tenzij het links danwel moslims ten deel valt natuurlijk. 
Frappant is dat veel geweld juist uit dergelijke hoeken komt, met Stalin, Mao en Pol Pot, de moslims zelfs wereldwijd, alsmede 
dichter bij huis de Rode Brigades, Rote Armee Fraction, vrijstaten, krakers en anarchisten. En die veroordelen weer de inval in 
Irak, het kan verkeren.
Ook allemaal zo begripvol als Femke Halsema de Utrechtse dom in haar gezicht krijgt? Janmaat kreeg destijds eveneens zijn 
portie, met alle begrip van links. Na Hitler lijkt in Europa links het patent op geweld te hebben, en dat mag wel eens aan het 
denken zetten, hoewel niet te verwachten. Al deugt Berlusconi voor geen meter, dat rechtvaardigt nog geen fysiek geweld als 
getoond. Aan veel reacties te zien verbaast het mij niet meer dat ons land zoveel slachtoffers kent, ook al bestaat daar nauwelijks 
oog voor, maar ook dat hoeft -dus- niet te verbazen.

Willem van Gelre zegt: 
maandag 28 december 2009, 14:37 uur
57-Jelly de Jong—U heeft wel een heel vreemd beeld van de waarneemnbare realiteit, zo lust ik er nog wel een paar. Het mes in 
Van Gogh betrof natuurlijk een plastic exemplaar met zuignap, en de kogels in Fortuyn hadden alles van moedervlekken. Wel 
erg hoor, als je door haat gedreven zelfs de realiteit probeert te manipuleren. Iets te veel Machiavelli geconsumeerd, of was het 
Marx?

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 30 december 2009, 12:44 uur
Volgens mij had de Goelag Archipel niets met katholiek van doen, en de foltercentra en dodenakkers van de Rode Khmer al 
evenmin…

Is de kritiek op de Rotterdamse politie overdreven?

Overweegt u wel eens een eigen zaak te beginnen?
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Schaf de sollicitatieplicht af
Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 19 december 2009, 17:46 uur
Boven, op, of onder je niveau maakt niet uit, na de 50 ben je voor werkgevers afgeschreven. Dat beleid hebben we zelf in de 
hand gewerkt (met accent op jong / snel en dynamisch, u weet wel), dus moeten we er ook de consequenties van dragen. 
Zelfregulering helpt al evemnin, zo leert de praktijk, dus moet je het of afdwingen of accepteren, met bijbehorende uitkeringen. 
Afschaffen dus die zinloze sollicitatieplicht boven de 50, goed voor overbodige werkzaamheden en vele frustraties, aan beide 
zijden. Andere mogelijkheid is dat die afgeschreven 50-plussers hun kennis en ervaring gaan bundelen, en eigen bedrijven 
opstarten, in beginsel met financiele ondersteuning. Dat zou veel meer moeten gebeuren, ook op instapleeftijden, met 
werknemers die (al dan niet collectief) de dienst uitmaken. Eigenlijk zou iedere werknemer een zelfstandige moeten zijn, die zich 
bijvoorbeeld tevens kan verhuren aan derden, ook voor langere tijd, en in deeltijd met meerdere banen. E.e.a. komt 
betrokkenheid, motivatie en rechtspositie ten goede (inspanningen vloeien in eigen zak), en gaat uitwassen tegen (klaplopen is er 
nauwelijks meer bij). Vanuit mijn bankervaring weet ik dat als werknemers eenmaal aan een zelfstandig bestaan hebben geroken 
(ook zonder aanvankelijk succes) het leeuwendeel er niet meer over peinst in loondienst te gaan. Aan hun verkregen vrijheden 
zijn weliswaar meer risico’s verbonden, maar die nemen ze graag voor lief. En welke loonslaven zijn hun bestaan in deze tijd 
nog zeker? Alle reden dus voor een andere koers, al zullen de confessionele partijen daar niet blij mee zijn, waar kerk en kapitaal 
innig verstrengeld nog steeds een belangrijk deel van de dienst uitmaken. Het wordt tijd…voor andere tijden.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 30 december 2009, 11:40 uur
110-Sander van der Wal—De meeste 50-plussers schrijven ‘verdiend’ met een ‘t’, wat in de tegenwoordige tijd een 
zeldzaamheid mag heten, terwijl zo’n ‘d’ bepaald niet voor ‘degelijk’ staat. Vanuit die degelijkheid verwarren 50-plussers 
snelheid doorgaans niet met kwaliteit, en staan ze aan de basis van veel huidige welvaart, waar u als kennelijk 50-minminner 
weliswaar van profiteert, maar uzelf nog wel moet bewijzen om die welvaart ook voor toekostige 50-plussers te garanderen. 
Verlaat dat hokjesdenken, we zijn er voor en met elkaar, van 0 tot 80+, de rest is ’sale’.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 30 december 2009, 11:42 uur
Owww, even een open doel bezetten: ‘toekomstige’, dus.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 2 januari 2010, 15:57 uur
117—Hoi Clara, goed je hier weer te zien! Je schetst de praktijk zoals hij is, daar valt niets op af te dingen. Al met al vrees ik dat 
e.e.a. het gevolg is van beeld(ver)vorming, en de vraag is hoe je dat beeld weer dusdanig gevormd krijgt dat het voor alle 
betrokkenen herkenbaar én acceptabel is.
Volgens mij staat het polderlandse hokjesdenken met de daaruit voortvloeiende verzuiling -enkel goed voor verregaande 
verdeeldheid- in belangrijke mate aan de basis van misstanden als vernoemd, maar er zijn meer wegen die naar de ondergang van 
Rome leiden.
Ooit waren werknemers redelijk goed georganiseerd, en konden aldus een vuist maken; er werd naar ze geluisterd, en 
gehandeld. Die tijd is achter de rug, zo leren ook de jongste ontwikkelingen bij het FNV, helaas. Gevolg is een verdeel- en 
heerspolitiek waar alleen werkgevers -met in hun kielzog CDA en VVD- baat bij hebben. En waar de PvdA baat bij had kunnen 
hebben, als ze hun ideologische veren niet hadden afgeschud, en daarmee een belangrijk deel van hun kiezersbestand. En wie 
zijn er van al dat polderen uiteindelijk wijzer geworden? Inderdaad, een retorische vraag. Als je als werknemer op dergelijke 
partijen stemt, stem je tegen jezelf, al dringt dat besef kennelijk niet bij iedereen door. Toch hoef je Donner of Wientjes maar 
even in de ogen te kijken om te weten waar je aan toe bent, als werknemer. De eenheid onder werkgevers is groot, en dat bepaalt 
tevens hun kracht. Solidariteit onder werknemers is echter ver te zoeken, wat hun positie zwak maakt, wat ze grotendeels aan 
zichzelf te danken hebben. Ze onderkennen hun gezamenlijke belangen niet, zijn als de dood voor baanverlies, en laten zich uit 
elkaar leiden door honorering en competitiedrift. Zo’n kleuterklas is goed in de hand te houden, en te misbruiken, met een klapje 
hier en een klopje daar.
Als er één orgaan is dat daar een belangrijke, samenballende functie in had kunnen vervullen is het de OR wel, maar de 
bevoegdheden daarvan zijn tot de grond toe afgebroken, wat resteert is een wassen neus. Ik heb me in het verre verleden 
jarenlang en bij meerdere banen sterk gemaakt in en voor die OR alsmede werknemersbelangen, zij het vergeefs. Werkgevers 
holden de bevoegdheden stelselmatig uit, werknemers bleken er nauwelijks in geïnteresseerd, op kortetermijneffecten na, liefst in 
materiële zin. Ik zat daar namens het hogere personeel, maar wel het lage(re) personeel te vertegenwoordigen, wat me door 
zowel directie als collega-stafleden niet in dank werd afgenomen, en me bij één baan zelfs de kop heeft gekost. Met dank aan de 
rechter, die geen enkele boodschap bleek te hebben aan de rechtsbescherming van OR-leden. Lekker systeem dus, dat zichzelf 
hier in stand houdt, maar waar we Italië niet voor hoeven te verwijten. En de werknemer heeft het nakijken, maar stemt daar 
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kennelijk ook mee in, let maar op de uitslagen van de komende verkiezingen.
Probleem bij werknemers is dat ze pas in slechte tijden overtuigd raken van de zin van organiseren, en het in goede tijden af laten 
weten, want waarom een paraplu aanschaffen als de zon schijnt. Oerdom, want die zon wordt altijd gevolgd door neerslag, en 
dan ga je dus nat. Werknemers zouden eens meer oog moeten hebben voor de cycli en wetmatigheden die zich in een 
beroepsleven voordoen, met recessies waar je de klok bijna op gelijk kan zetten. Het lidmaatschap van een vakvereniging 
alsmede een rechtsbijstandsverzekering zouden bij het aangaan van een arbeidscontract eigenlijk verplicht moeten worden 
gesteld, zoals de overheid een WA-verzekering verplicht stelt als je in een stuk blik op wielen aanschaft. Zo’n mobiel blik gaat 
beduidend korter mee dan een arbeidsleven, lijkt me, maar het is niet ondenkbaar dat de overheid meer waarde aan dergelijk blik 
hecht, dus van het makkelijk uit de deuken soort.
Clara, ik kan me herinneren dat je PvdA stemt, en bedoel dit ook zeker niet sarcastisch, maar vrees dat we voor het belang van 
werknemers enkel en alleen op de SP aangewezen zijn. Ik laat de incidentele oprispingen in dezen van andere partijen buiten 
beschouwing, want gedreven door een hang naar electoraal gewin, terwijl hun belang dat van een machtspositie doorgaans niet 
overstijgt. Als werknemer (ben ik al lang niet meer) zou ik onverkort voor de SP kiezen, principieel.
Ook heb ik geen enkel vertrouwen in zelfregulering en herenakkoorden, dit omdat ‘zelf’ staat voor ‘ik’ en ‘heren’ onder 
werkgevers even schaars zijn als dames in hoerenkasten.
En verder kan ik het niet anders dan met je eens zijn, ook wat die cultuuromslag betreft. Het ongerijmde daarbij is dat de 
personeelschefs die mede de huidige cultuur bepalen de leeftijden afwijzen die ze vaak zelf bezitten. Over zoveel zelfhaat moeten 
psychologen zich nog maar eens buigen 

Willem van Gelre zegt: 
maandag 4 januari 2010, 17:47 uur
125 Sander van der Wal—Met cijfers kan je goochelen, en ze verschaffen maar beperkt inzicht, over oorzaak en gevolg 
bijvoorbeeld. Ons land kent sinds de jaren tachtig een enorme instroom aan laagopgeleid / kansarm, en dat gebrekkige beleid 
zorgt tevens voor een vertekend beeld op de arbeidsmarkt, met de door u genoemde 30-grens. Vraag en (passend) aanbod lopen 
te ver uiteen om dit enkel aan de vraag te wijten, daar zijn meer aspecten aan verbonden. Een vraag die je je wel kan stellen is of 
het verantwoord is een hoogtechnologische maatschappij te belasten met groepen als genoemd, want enkel goed voor 
tweedeling, met alle complicaties vandien. Kennelijk zijn er grenzen aan cognitieve vermogens en vaardigheden. Laat ik een 
extreem voorbeeld geven, om te verduidelijken. Als ik duizend Afrikanen in een woestijn zet, al dan niet voorzien van een bak 
geld, dan is de kans levensgroot dat ik daar over tien jaar nog dezelfde woestijn aantref. Als ik daarentegen duizend joden in die 
woestijn zet, dan is de kans bijna 100% dat ik daar over tien jaar een stad in het groen met veel bedrijvigheid aantref, die stelling 
durf ik wel aan. De vraag is dus niet wie je aan wilt trekken, maar of je een woestijn of een stad wilt. En als je een woestijn wilt 
is dat prima, maar moet je geen stedelingen aantrekken. Een dergelijk beleid zijn we vergeten te voeren, en dat wreekt zich, ook 
in de werkloosheidscijfers. Maar ook die behoren tot de cycli, eeen hoge jeugdwerkloosheid heeft de afgelopen decennia wel 
vaker plaatsgevonden. Ik vrees echter dat we onszelf nu op dusdanige wijze in de vingers hebben gesneden, dat genezing wel 
eens erg lang zou kunnen uitblijven. Dit omdat we kwakzalvers aan het roer hebben staan.

Geeft u de NS de schuld van de treinuitval?
Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 26 december 2009, 13:05 uur
In de herfst worden de blaadjes de rails op gemanaged, in de winter de sneeuw, en in de zomer trekken rails + managers van de 
hitte krom. Als al het geld van die privatisering / splitsing plus bijbehorende managers nu eens naar dat achterstallige onderhoud 
zou gaan, dan zou de NS weer als gebruikelijk sporen. Het is toch van de zotte dat in zo’n friemellandje als het onze weliswaar 
van alles op de rails kan worden gezet, maar vervolgens niet in staat blijkt naar behoren te functioneren. Dat leert ons weer eens 
dat we veel -zo niet alles- hebben met kwantiteit, en weinig tot niets met kwaliteit. En dat laatste loopt als een moddervette rode 
draad door het Nederland van nu, op alle gebieden.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 5 januari 2010, 12:11 uur
We noemen onszelf graag een rijk land, maar ik vraag me inmiddels af waar die rijkdom naartoe gaat, want ontdek er in de 
praktijk steeds minder van. Een fatsoenlijke tunnel kunnen ze hier niet eens bouwen, terwijl de moeilijkheidsgraad bij zo’n vlak 
land tot een minimum is gereduceeerd. Als ik zie wat ze in Duitsland, Italie en Frankrijk op dat gebied presteren, dan lopen me 
de koude rillingen hier over de rug, en vrees ik het ergste voor de toekomst. Zwerfvuil alom, wegen als lappendekens, chaotisch 
auto- en treinverkeer bij een beetje sneeuw- of bladval, waar blijft al die rijkdom eigenlijk? Of treffen we dat in de criminaliteit 
aan, want daar vloeien steeds meer miljarden naartoe, een land moet toch ergens groot in zijn…

Willem van Gelre zegt: 
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zaterdag 9 januari 2010, 16:57 uur
Ach jee, ik heb de kampcommandant weer achter me aanhollen, altijd volgaarne bereid om andere meningen te vergassen, 
minimaal.
Iemand deelde elders dat eenieder bekende figuur mede:
‘Blijkbaar moet ik u expliciet te kennen geven, dat ik geen enkele behoefte heb aan een discussie met u. Ieder ander had dat al 
begrepen. U wordt uiteindelijk namelijk ófwel vals ófwel klef. Van beide ben ik niet gediend. Ik vind u vervelend en 
oninteressant en las uw bijdragen daarom al gauw niet of nauwelijks meer. En al zou ik met u willen discussiëren, dan is dat 
onmogelijk. Uw reacties zijn talrijk, meestal erg lang en behoeven dermate veel correctie, dat daar de tijd niet voor is en ik de 
netiquetten zou moeten overtreden, qua woordenlimiet.’
Daar sluit ik me van harte bij aan! Misschien kan de commandant daar zelf ook eens gevolg aan geven…

Willem van Gelre zegt: 
zondag 10 januari 2010, 11:32 uur
169-Wilbert Boeijen—Graag gedaan, hoewel ik bij voorkeur liefst helemaal niet citeer, maar zijn zelfgebrouwde misbruik noopte 
me er even toe.
Bekend zal hij bij eenieder wel zijn, al is het maar vanwege de lengte van zijn overal opduikende oprispingen, maar geliefd en 
gelezen is natuurlijk een ander verhaal, waar de voorspelbaarheid van zijn bijeengestolen teksten druipt. Hij heeft kennelijk weer 
een nieuwe trol geintroduceerd, smachtend naar de erkenning die hem nooit ten deel zal vallen. Zijn aanwezigheid heeft wel iets 
van een chronische ziekte, je moet ermee leren leven  .

Willem van Gelre zegt: 
maandag 11 januari 2010, 15:25 uur
171-Gloria van der Spek—Tja, Gloria, met zo’n gezwel als Scaf moet je kennelijk leren leven. Zijn tactiek om zwart te maken 
varieert, van amicaal tot tegen elkaar uit proberen te spelen, geen enkel middel wordt geschuwd. Een vies mannetje, Koot en Bie 
zouden wel weg met hem weten. En waar hij het pleit verliest (vrijwel overal) vervalt hij in stilzwijgen of negeert, want dan komt 
het hem iets te dichtbij, zoals nu. En dichtbij hem tref je alleen maar puinhopen aan, die houdt hij het liefst voor zichzelf, want 
goden zijn immers onfeilbaar  .

Fons Scaf zegt: 
vrijdag 22 januari 2010, 19:32 uur
Toch lief:
‘Il n’y a pas plus beau poème
 que les mots “Je t’aime”’

Wil Maria Pekelharing zo vriendelijk zijn om licht in de duisternis te werpen voor de dwalende 
Gloria, Wilbert en Harrie? Mogelijk met hulp van Rosa en Kim de Wit?

Bedreigen virtuele contacten de solidariteit en gemeenschapszin?
Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 26 december 2009, 12:23 uur
Tja, vroeger was alles anders, en dat zal het morgen eveneens zijn, want panta rhei. Maar als ideaalbeeld ongeschikt, want ook 
de bijbehorende context hebben we achter ons gelaten. En daarmee bijvoorbeeld een verstikkende sociale controle, waar niemand 
meer op zit te wachten. Op de triade koningshuis, kerk en kapitaal na dan, maar dat heeft meer met beheer(s) te maken. 
Desondanks: ongezien sterven was er toen niet bij, hoewel dat ook als aangenaam kan worden ervaren, zonder telelenzen op je 
gericht. En een gemeenschap vertoonde meer samenhang, maar was minder kleurrijk. Met die kleurrijke samenhang hebben we 
het een beetje moeilijk, bij ons in de polder.
Toch maak ik me weinig zorgen over die gemeenschapszin, want zie overal om me heen mensen die er staan als dat gewenst is, 
ook zonder subsidiepotten. Voor dat afstandelijke moet Trix eerst de oorzaken van het ongebreidelde consumentisme maar eens 
onder de loep nemen, want aan die surrogaat zingeving verdient ook haar familie dik geld. Werk, werk, werk, riep Kok, maar 
voor wie en waarom vertelde hij er wijselijk niet bij. Veel van dat werk leidt namelijk tot meer (van hetzelfde) en niet tot beter. 
Rust, rust, rust, zou ik willen zeggen, en geniet van wat je hebt. Hoe gering ook, want nog altijd rijk vergeleken met driekwart 
van de wereldbevolking. Met de levensstijl van Ghandi zou Trix haar woorden kracht kunnen bijzetten, maar iets in me zegt dat 
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de tijd daartoe nog niet helemaal rijp is, en de geesten evenmin, zo ze dat ooit zullen zijn.
Trix heeft wel gelijk als ze bedoelt dat we de menselijke maat iets te veel en te vaak uit het oog verliezen, want dat levert juist 
vele verliezers op. Misschien zou ze zich eens tot het systeem moeten richten dat zoiets in stand houdt, en stimuleert. De 
vooruitgangsgedachte dus, oftewel de groeistuipen waar nog geen vaccin tegen bestand blijkt. Nu de Mexicaanse griep is 
uitgehypet wordt het tijd voor nieuwe, wél effectieve geneesmiddelen, liefst gedoopt in remolie.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 26 december 2009, 12:48 uur
12-Liesbeth Vink—Daar heeft u weliswaar gelijk in, maar ook bij andere fora is het niet beter gesteld, waar bijvoorbeeld in dit 
forum GL, SP en nog wat varianten uit die hoek de dienst uitmaken. Dat krijg je dus met al die gehersenspoelde verzuiling, 
gevoed door en gericht op deelbelangen. Verwijten over en weer maken heeft geen zin, zelfreflectie en -inzicht wel, maar dat 
wordt weer verhinderd door al die kleurspoelingen. Verdeel en heers, een aloude wijsheid die nog steeds opgeld doet, de makke 
lammeren scharen zich volgaarne achter u!

In hoeverre mag luchthavenbeveiliging ten koste gaan van vlotte 
doorstroming?
Willem van Gelre zegt: 
maandag 4 januari 2010, 14:19 uur
Zolang Allah’s moordbrigades van hun gelijk overtuigd zijn heb ik geen moeite met dergelijke maatregelen. En als het aantal 
vliegbewegingen daardoor vermindert is de milieuwinst meegenomen. Vervelend voor zakenmensen, maar vakantiegangers 
moeten zich maar in dat lot schikken, of het dichter bij huis zoeken. Maar wat voor maatregelen je ook neemt, kwaadwillenden 
zullen altijd een kans schoon zien, en in dat kwaad heeft de islam een naam hoog te houden, dus het kan geen kwaad de focus 
daarop te richten.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 7 januari 2010, 15:03 uur
41-E. Starink—U trapt een open deur in. Telegraaflezers verschillen nu eenmaal van die van NRC en dat straalt af op betreffende 
fora, als hoofdstroming. Deelnemers daaraan zijn (een enkele uitzondering daargelaten) er niet op uit opvattingen van anderen te 
veranderen, maar eigen opvattingen bevestigd te zien, of te krijgen, of enkel te ventileren. Tegengestelde meningen zijn op 
dergelijke fora amper welkom, vandaar dat het met dat slijpen van de geest nogal meevalt, want het eigen gelijk is doorgaans 
onwrikbaar. Niemand hoeft de illusie te koesteren andere meningen te veranderen, dus uw conclusie is juist. Maar of dat aan de 
argumentatiekracht ligt… Tegen religieuze en politieke ideologieen valt niet te argumenteren, die kennen immers maar eén soort 
gelijk, en dat komen ze met alle andere overtuigingen overeen.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 8 januari 2010, 18:17 uur
49-Reinier Bakels—Goh, dat ik dat nu vergeten was… Maar ja, wat niet is kun je inderdaad ook beter vergeten, dat scheelt heel 
wat zand in de ogen. Maar als ik u goed begrijp bestond de islamitische gemeenschap voor de komst van Wilders uit enkel 
vredelievende personen met de hoogst mogelijke tolerantie voor andersdenkenden. Die Wilders toch, die heeft me wat aangericht 
in die korte tijd…

Willem van Gelre zegt: 
zondag 10 januari 2010, 11:39 uur
51-Alphonse Scaf—Kennelijk heeft u zich na die val van de stoel ernstig bezeerd, zo leert de daaropvolgende braakpoging, 
kenmerkend voor hersenbeschadigingen.
Helaas, uw permanent overlopende riolering ligt in een andere wijk dan de mijne, en dat wil ik graag zo houden -incluis 
bijbehorende odeur-, want het ook daar gangbare straatvechten en op de man spelen zijn niet aan me besteed. Hoe vaak en hoe 
veel u daartoe ook probeert uit te dagen, en wat voor middelen -van oneigenlijk tot laag, zo leert de praktijk- u ook meent te 
mogen gebruiken, u zult het met uzelf moeten doen. Ik kan me voorstellen dat zoiets geen onverdeeld genoegen is, maar meer 
dan een handvol scrotumtum tegen die permanente ongesteldheid kan ik u niet adviseren.
Daarnaast betrof mijn reactie E. Starink, en die acht ik verstandig genoeg desgewenst zelf te reageren, anders had ik wel een 
kopie naar het hoofd van de zelfbenoemde moraalpolitie gestuurd.
Het is dat u zich voor het eerst rechtstreeks tot me richt, want uw reacties zijn niet aan me besteed, zo u al heel lang weet, maar 
kennelijk nog steeds niet wilt accepteren, bij een tekort aan respecteren, zoals dat tevens alle meningen geldt die niet de uwe zijn. 
Ook uw monologen met uw alter ego Hanneke van der Meer brengen me niet in verleiding, en dat wil ik graag zo houden. 
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Kortom, ik laat u met rust, en als de rust in uw hoofd mocht wederkeren, dan voeren we op dit forum in alle rust discussies 
zoals het moet, dus zonder hatemails en aanzien des persoons.

Rosa de Wit zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 1:39 uur
Tips voor AIVD, marechaussee en luchtvaartmaatschappijen: luister naar de informatie die passagiers u geven over verdachte 
situaties.
In oktober reisde ik met de KLM van Nigeria naar Schiphol. De passagier naast mij vertoonde zeer verdacht gedrag. Ik heb dit 
aan de stewardessen gemeld. Het interesseerde hen 0,0.
In november reisde ik met de KLM van Tanzania naar Schiphol. Enkele medepassagiers vertoonden inconsequent gedrag 
waaruit afgeleid moest worden dat zij nu logen en ik vroeg me af met welk doel. Ik informeerde de marechaussee, die bij de 
ingang van het vliegtuig stond. Maar hij luisterde amper en de eerste vogel was al gevlogen en daarna verdween de tweede. Het 
interesseert gewoon geen mens totdat er weer eens wat gebeurt. Het valt me zowiezo al zo ongeveer 30 jaar of meer op dat 
mensen “gewoon hun werk doen” maar verder zelf niet na lijken te denken of initiatieven ontplooien.
Vandaag bijv. ging ik naar het lab voor een malariatest. Alle boekjes zeggen dat je ook een zelftest kunt kopen omdat het 
belangrijk is binnen 24 uur een diagnose te hebben. Gisteren heb ik naar de huisarts gebeld. Die belde mij zeer laat pas weer 
terug. Pas vandaag kon ik naar het lab. Zij wisten daar na het bloedprikken niet hoe of wanneer ik de uitslag van de test kan 
krijgen. Zij raadden mij aan “morgen” naar de huisarts te bellen. Wij hebben het over de derde dag!! In het weekend is zo’n lab 
niet eens open! Ik maakte er even melding van in het lab dat ik het een beetje vreemd vond gaan: waarom kreeg ik niet meteen de 
uitslag? Ik word wel vriendelijk te woord gestaan, maar men handelt gewoon de protocollen af en denkt verder nergens over na. 
Hoe moet dat als er iemand een acute dodelijke malariavariant onder de leden heeft? Het interesseert geen mens om zoiets aan te 
kaarten. Vriendelijk voor de mensen zijn en prikken maar. Waar is de drive om van de wereld een betere planeet te maken?? Ik 
snap echt niets van die mensen. Ik neem aan dat dit betekent dat ik niets snap van minimaal 80% van de mensheid.

Hoek van Holland, Oud en Nieuw, Culemborg. Incidenten?
Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 5 januari 2010, 14:42 uur
Ik heb de pest aan menselijke kuddes met bijbehorend groepsgedrag, dus hoef ook niet gebukt te gaan onder massapsychoses. 
Dat massa’s manipuleerbaar zijn en in staat tot gedrag waar de leden zich individueel van zouden afkeren is al lang bekend, 
ongeveer even lang als het ontbreken van oplossingen daarvoor. Hoe simpeler van geest, hoe groter de kans op groepsvorming, 
altijd goed om een eigen verantwoordelijkheid op af te schuiven. Ongewenst gedrag hult zich graag in anonimiteit, en ook zo’n 
massa staat daar garant voor. Niet alleen op straat, maar ook in werksferen, waar steeds meer eigen verantwoordelijkheid wordt 
afgeschoven, en dus niemand blaam treft. Mij lijkt dat ook hier weer de opvoeding tekortschieten, bij gebrek aan tijdige correctie. 
We hebben de laatste decennia veel prinsen en prinsesjes het leven geschonken, maar helaas kunnen ze met die adellijke status 
niet omgaan. Sterker nog, het blijken allemaal sprookjes, maar dan zonder happy end. Down to earth zou ik zeggen, dus breng 
ze vanaf de geboorte eerst maar eens wat normen en waarden bij met het oog op samen-leven, consumeren kan altijd nog.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 5 januari 2010, 16:57 uur
5-Jan Muters—U zou het ook anders kunnen zien. Hoe meer mensen, hoe meer afwijkend (lees: ongewenst) gedrag, hoe meer 
regels om dat in toom te houden, als logisch gevolg. Zonder regels zouden ze elkaar helemaal het leven zuur maken, want het 
blijven gedragsgestoorde apen. De rollen omdraaien door de politie zwart te maken lijkt me de realiteit zwaar geweld aandoen. 
En van die ‘mediageile politici’ (mogelijk doelt u op Pechtold, maar ze komen er allemaal voor in aanmerking) is het alleen 
Wilders die de problemen heeft durven benoemen. Niet geleid door een ‘incident’, maar door een jarenlange aaneenschakeling 
van dergelijke ‘incidenten’, en voor de impact daarvan moet u de vele slachtoffers maar eens raadplegen, het land is er inmiddels 
aardig mee gevuld. Er komen steeds meer rotte appels die niet alleen de gezonde exemplaren, maar ook de mand aantasten, en je 
moet wel een bloedhekel aan je bedrijf hebben als je daar geen drastische maatregelen tegen neemt, iets dat de politiek tot nu toe 
verzuimd heeft.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 6 januari 2010, 21:02 uur
18-Aart Smittenberg—Uw visie berust op een misverstand, Wilders richt zich tot de moslimgerelateerde excessen, en die liegen 
er in aantal en omvang niet om. Het bagatelliseren daarvan heeft juist tot verergering van die problemen geleid, maar het besef bij 
de verantwoordelijken daarvoor ontbreekt nog steeds. En aldus wordt de boodschapper bedreigd, want de boodschap is niet bij 
iedereen even geliefd. De multiculturele ramp heeft ons miljarden gekosten, en talloze slachtoffers. Die laatste groep mag van mij 
nu eindelijk eens aan het woord, en dat moet dan maar via spreekbuis Wilders, de enige die zich daartoe leent.
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In Culemborg gaat het om Marokkanen en Ambonezen, deze discussie wordt vertroebeld door er hooligans bij te halen. Ook een 
niet te verwaarlozen probleem, maar op alle problemen kan je niet dezelfde oplossingen loslaten. Een te groot percentage 
Marokkanen ontspoort, en alle grote en kleinere steden gaan daar onder gebukt, een gegeven. Sla eens een krant open en kijk 
eens naar Opsporing Verzocht, wie daar de criminele dienst uitmaken. Dat heeft inmiddels dermate veel geld gekost en 
slachtoffers geeist, dat alleen drastische maatregelen nog helpen. Van mij mogen de onverbeterlijken onmiddelijk op het vliegtuig 
gezet voor een enkele vlucht Marokko, met verlies van onze nationaliteit, want die hebben ze verspeeld. Als daar een serieus 
beleid in wordt gevoerd met sancties die er toe doen, zijn we zo van dat probleem verlost, na enkele vluchten. En hoeft er niets 
steeds opnieuw een zak geld te worden uitgestort over straatcoaches en meer van dat soort lappendekens, dat geld kan beter 
besteed. Bedenk wel: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en er zijn genoeg kansarmen die niet voor criminaliteit 
kiezen.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 8 januari 2010, 18:04 uur
43-J.Muters—Lees ‘afwijkend’ als ‘door een overgrote meerderheid ongewenst’ gedrag, met een grote impact op de 
slachtoffers, waarbij met name de fysieke integriteit voor mij met stip bovenaan staat.
Jeugd spiegelt zich aan van alles en nog wat, maar dat rechtvaardigt nog geen ongewenst / schadelijk gedrag. En ja, het stikt van 
de criminelen in dit land, maar dat lijkt me geen reden dus ook maar de crimineel uit te hangen. En afgunst is ook al geen motief, 
waar mensen en mogelijkheden nu eenmaal verschillen. Dat de mensheid zo rot als een mispel is weet ik ook, maar beginnend en 
herkenbaar rot kan je beter wegsnijden, dat voorkomt een verdere aantasting.

Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 9 januari 2010, 16:26 uur

J. Muters—Toch fijn, zo’n mental coach die het denken overneemt, desnoods met geweld  .
Dan nu de praktijk:
‘Een groep van zo’n 21 jonge Marokkanen veroorzaakt een groot deel van de problemen in Culemborg. Niet alleen de rellen in 
probleemwijk Terweijde, maar ook een aanzienlijk deel van de criminaliteit in de stad kan aan deze groep toegeschreven 
worden.’ Aldus een veiligheidsnotitie, die de gemeente Culemborg al in november heeft laten opstellen.
‘De groep, met een harde kern van zo’n 21 Marokkaanse jongens van tussen de 15 en 31 jaar oud is zo intimiderend dat maar 
weinig Culemborgers aangifte durven doen. Ook zouden zij hun criminele activiteiten zo goed aanpakken dat zij voor de politie 
bijna ongrijpbaar zijn. Er zwermt nog een groep van 29 potentiële criminelen rond de groep, jongeren die net beginnen met 
criminele handelingen.’
Klinkt toch anders en minder vrijblijvend dan ‘boefjes’, nietwaar.

Kim de Wit zegt: 
zaterdag 9 januari 2010, 17:20 uur
Hahaha Gloria van der Spek is Jan Muters.

Willem van Gelre zegt: 
zondag 10 januari 2010, 12:56 uur
51 Kim de Wit—Kennelijk heeft Hanneke van der Meer er weer een zusje bijgekregen; de parasietenfamilie is al zo groot en 
papa kweekt maar door, met NRC in de rol van begripvolle peetvader.

Moet Nederland de IJslandse schuld van 1,3 miljard euro kwijtschelden?
Willem van Gelre zegt: 
woensdag 6 januari 2010, 16:58 uur
Citaat: ‘De IJslandse bevolking voelt niets voor het aflossen van schulden waar zij niet direct verantwoordelijk voor zijn.’ De 
Nederlandse bevolking evenmin, maar de belastingbetaler mocht het hier wel ophoesten, alsmede de (afgedwongen) 
garantstelling voor een ton spaargeld p.p., ondergebracht in IJsland. Dat laatste is feitelijk te idioot voor woorden, want het risico 
van geld elders onderbrengen ligt bij de eigenaar, die dat risico ook bewust neemt door voor een hoger percentage te gaan. Als 
morgen de Kaaimaneilanden leeglopen, trekt Bos dan ook de beurs, onze gezamenlijke beurs welteverstaan.
Wat ik overigens in dat hele verhaal nog mis zijn de verantwoordelijken voor het IJslandse debacle, alsmede hoe men die denkt 
kaal te plukken. Waar is dat geld gebleven, want in het niets oplossen is me toch iets te gemakkelijk gezegd.
Die 300.000 inwoners is een fictief getal, want de werkzame beroepsbevolking bedraagt misschien 25%, en die krijgen het dus 
nooit voor elkaar bijna 4 miljard euro in relatief korte tijd bijeen te sparen, want leven moeten ze ook nog. Dat wordt dus een 
aflossing over tientallen jaren, in het gunstigste geval.
Laten we dat bedrag maar afschrijven -een veelvoud ervan wordt hier jaarlijks over de balk gesmeten zonder dat er iemand van 
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wakker ligt-, want rationeel hebben we er weliswaar recht op, maar niemand van ons zou in een dergelijke positie 
gemanoeuvreerd willen worden, dus enig mededogen met die bevolking lijkt me op zijn plaats.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 6 januari 2010, 21:37 uur
50-E. Starink—U legt een link tussen de depositogarantie bij Icesave en een Nederlandse bankenrun, maar dat heb ik nog 
nergens bewezen gezien. Ook met Icesave was de kans op een bankenrun hier al minimaal, ondanks de problemen, en dankzij 
vertrouwen en garantiestelsel. Verreweg de meeste spaarders zaten al safe, want vielen binnen de garantie. Icesave betrof een 
relatief kleine groep spaarders alsmede een onbeduidende speler binnen het geheel, te gering om een dergelijke invloed uit te 
oefenen. Ik kan die gulle gaven van Bos dan ook niet anders zien dan een tegemoetkoming, en mijns inziens onterecht.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 7 januari 2010, 22:21 uur
90-E.Starink—Het Ned. garantiestelsel vergoedde voorheen tot 40.000,- om dit na het Icesave debacle tot een 100.000,- te 
verhogen. Om betreffende gedupeerden terwille te zijn, want geen verplichting noch zicht op bankrun. Dat zou ook niet logisch 
zijn geweest, waar het hier een feitelijk onbeduidende bank betrof, en dat in een land waar geen impact vanuit kan gaan. Zelfs 
DSB en Fortis brachten geen bankrun elders teweeg, dus er is wel degelijk van een cadeau sprake.
Wat die link betreft het volgende. Nederland heeft zich garant gesteld omdat IJsland niet aan de verplichtingen kon voldoen, niet 
omdat Duitsland de garantie verhoogde. Ik kan uit uw woorden -ook in alle rust- echter weinig anders lezen dan dat Duitsland 
de garantie verhoogde teneinde een bankrun te voorkomen die ook Nederland (andere landen) zou treffen.

Maakt u uw eigen stoep wel ijsvrij?
Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 8 januari 2010, 14:34 uur
De boswegen met zandpaden hier zijn niet sneeuwvrij te maken (is ook zinloos, want vrijwel geen voetgangers), maar als ik een 
stoep had zou ik dat zeker doen, en die van een invalide buurvrouw eveneens. Niet meer dan een burgerplicht ter voorkoming 
van. Wat Europa voorschrijft is helemaal te gek voor woorden; dat zou ik als land gewoon aan mijn laars lappen door daar eigen 
regels voor te hanteren, oftewel verplicht schoonhouden dus, incluis sancties.

Moet de wildgroei aan coaches bestreden worden?
Willem van Gelre zegt: 
zaterdag 9 januari 2010, 16:04 uur

Voorzover mental coaching je goede eigenschappen versterkt en zwakke beheersbaar maakt lijkt me weinig aan de hand. Ik 
vrees echter een hooguit tijdelijk effect, want de wortels van een karakter lopen onbereikbaar diep. Vergelijk het met een hoge 
snelheid op de weg, waarbij je aan de andere kant een ongeluk ziet gebeuren, mogelijk dankzij die snelheid. Iedereen remt af, 
neemt zich voor rustiger te rijden, wat zeker drie minuten lukt, waarop alles weer bij het oude is, want jezelf verloochenen is een 
ander verhaal. Het is meer een kwestie van geloof en vertrouwen, dus ook van naiviteit en misbruik. De beste mental coach ben 
je veelal zelf, door bewust te leven en je gevoel te volgen.

Maria Pekelharing zegt: 
vrijdag 15 januari 2010, 21:24 uur
Il n’y a pas plus beau poème
que les mots “Je t’aime”

Lezersoproep: citeer opmerkelijke passages uit Irak-rapport
Maria Pekelharing zegt: 
maandag 18 januari 2010, 21:08 uur
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Ik vind Balkenende juist een toonbeeld van deugdzaamheid, een bron van normen en waarden waar ik mijn hele leven al 
vergeefs aan probeer te voldoen, net als hij. Zonder andere partijen had ik beslist op hem gestemd, als dat verplicht zou zijn 
gesteld op straffe des doods. In Irak is helemaal geen oorlog, het zijn slechts politionele acties, bedoeld om ehhh, om ehhh…

Maria Pekelharing zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 18:04 uur
91-Paul Kirchhoff—-Met mijn geestesgesteldheid voel ik me hier als een vis in het water, en dat zegt dus niets over de kwaliteit 
van die geestesgesteldheid, noch van het water, noch van de overige vissen, en haaien  . Misschien ben ik gewoon 
verdwaald; een haring hoort in volle zee te freewheelen, niet in ongezouten, drassige slootjes, dus toch die geestesgesteldheid 
maar eens nader beschouwen…;)

Is het Irak-rapport ernstig genoeg om er een kabinet over te laten vallen?
Maria Pekelharing zegt: 
vrijdag 15 januari 2010, 20:51 uur
Ik denk niet dat dit kabinet hierover gaat vallen, daarvoor aanbidden ze de macht te veel. En ze weten heel goed dat het hun 
stemmen gaat kosten, dus hebben ze gewoon afgesproken bij elkaar te blijven tot aan de verkiezingen, door elkaar te gedogen.

Norm van Waarde zegt: 
zondag 17 januari 2010, 10:55 uur
Alle commotie die is ontstaan rond deze kwestie is natuurlijk de te snelle en onverstandige reactie van JP Balkenende en de 
tegenreactie van treurwilgje Hamer van de PvdA. Zou het niet verstandiger zijn geweest het rapport wat beter te doorgronden en 
na wat denktijd, de zaak inhoudelijker in de kamer te behandelen?

Het is toch van de gekke dat mw Hamer in de Elsevier laat weten dat zij het kabinet had kunnen laten vallen?! We hebben het 
over een belangrijk onderwerp en zij probeert weer doorzichtige politieke spelletjes te spelen.

Zou het de PvdA – momenteel in de peilingen op een historisch dieptepunt – niet beter uitkomen uit dit rampenkabinet te treden? 
Lekker weer in de luwte van de oppositie en geen directe verantwoording meer voor de drastische bezuinigingsmaatregelen ten 
gevolge van het Sinterklaasgedrag – inzake het bankendebacle – van Wouter Bos. De ter discussie staande hypotheekaftrek, de 
AOW en pensioenen naar 67 jaar, het niveau van het onderwijs, de oplopende criminaliteit onder jongeren, het 
integratieprobleem, gerechtelijke dwalingen en zo zijn er nog wel wat thema’s te bedenken waar de PvdA geen goede 
oplossingen voor kan bedenken en ook liever geen verantwoordelijkheid voor zou willen nemen.

Het kabinet hoeft wat mij betreft – met of zonder de wetenschap van nu – niet te vallen vanwege eventuele foute beslissingen 
genomen door een vorig kabinet (ook al zat JP toen aan het roer). Om heel veel andere redenen zou het voor ons land beter zijn 
als er een ietwat rechtser en daadkrachtiger kabinet de touwtjes over zou nemen. Zou de combinatie CDA – PVV – VVD wat 
zijn? Balkenende zou dan van het toneel verdwijnen; langs de zijlijn lopen zijn opvolgers zich al warm. Gerrit Zalm weer terug 
als minister van Financiën, om de puinhoop, door Bos aangericht, op te ruimen. Henk Kamp weer op defensie. Wilders de post 
integratie. Als minister-president wil weldenkend Nederland een echte leider. Een verstandig iemand die boven de partijen 
uitsteekt, een onmiskenbare visie heeft, niet wegloopt voor zijn verantwoording, oog heeft voor allen in de samenleving en 
partijen weet te binden. Iemand die de lijnen keihard, maar rechtvaardig weet uit te zetten. Bolkestein zou kunnen, maar is helaas 
al een tikkeltje te oud. Wiegel is te omstreden. Verhagen is te gluiperig en wordt niet vertrouwd. Van Geel is te licht. Wilders is 
te omstreden en wordt niet door iedereen geaccepteerd. Oké, nog even doorzoeken dus.

Even ter zijde:

Nederland is in rep en roer als er iets gezegd wordt over onze Islamitische medelanders. Dat er steeds meer antisemitisme in 
Nederland en de rest van de wereld de kop opsteekt, wordt wel als normaal ervaren.

Het onderwerp dat hier besproken wordt betreft het IRAK-rapport van Davids en de eventuele gevolgen voor het kabinet 
Balkenende. En ja hoor, er zijn natuurlijk weer mensen die de Joden (Israël) en/of de PVV van Wilders er bij halen, met de 
bedoeling hen de schuld van alles toe te dichten.

Rosa de Wit zegt: 
dinsdag 19 januari 2010, 23:45 uur
Zeer ernstig. Kabinet moet vallen, mensen moeten zelf durven aftreden.
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Maria Pekelharing zegt: 
vrijdag 22 januari 2010, 11:49 uur
185—Olav Meijer—Wie daar moord en doodslag brachten is eveneens duidelijk, en dat kwam en komt dus niet op het conto 
van Bush c.s.

Moeten leerlingen gespreid worden op grond van het inkomen van de ouders?
Maria Pekelharing zegt: 
zondag 17 januari 2010, 18:21 uur
Mensen, geslachten, rassen en volkeren verschillen, en dat geldt dus ook de (on)mogelijkheden per persoon, het is nu eenmaal 
niet anders. Opleiding en inkomen gaan synchroon, en ik ken eigenlijk geen ouders die hun kinderen een lager niveau dan dat 
van zichzelf toewensen. Optrekken doe je naar boven, en dat is precies waar het hier al jaren aan schort, met als gevolg een 
steeds lager gemiddelde. Differentieren dus, maar dan wel naar intelligentie, en als dat niet mogelijk is kan het inkomen 
oplossing bieden.

Maria Pekelharing zegt: 
maandag 18 januari 2010, 21:00 uur

48-f. de vries—Dan zult u het ventiel uit hem moeten trekken, want molens zijn van wind afhankelijk  . Van mij hoeft dat 
trouwens niet, ik zie die letterbrij graag tot meel vermalen.

Rosa de Wit zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 1:26 uur
Bij ons op school vroeger zaten alle inkomensgroepen door elkaar. Volgens mij kwam dat omdat we op basis van godsdienst bij 
elkaar op school zaten.

Maria Pekelharing zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 17:53 uur
71-Rosa de Wit—Maar dan wel met religies -met bijbehorende cultuur- die nauw aan elkaar verwant waren, een kenmerkend 
verschil.

Maria Pekelharing zegt: 
zondag 24 januari 2010, 11:51 uur
86-Fons Scaf—Nr. 75 was niet aan u gericht, dus waar bemoeit u zich mee.
En waar schrijf ik in 28 dat blank van hoger niveau is dan zwart? Uw misinterpretaties tillen deze discussie niet op hoger niveau, 
dus graag wel bij de les blijven. Ook met uw verdere betoog kan ik niets, want het staat geheel los van wat ik schrijf, bedoel en 
beoog.

Gaat u geven aan Haïti?
Maria Pekelharing zegt: 
maandag 18 januari 2010, 20:48 uur
Ik heb niet de indruk dat er een tekort aan geld is, en al evenmin is er een begroting voor daarna, dus geven lijkt me in dit 
stadium niet opportuun.
Natuurlijk moeten de eerste noden geledigd worden, maar over de opbouw moet maar eens goed worden nagedacht, liefst 
voordat de onvermijdelijke bodemloze putten in zicht komen. De bevolking van dat land heeft te lang en te veel geleden om het 
nog langer aan de willekeur van enkelen toe te vertrouwen. Een integere interimregering lijkt me wenselijk, met een voor de 
bevolking wenselijk systeem, om van daaruit het land op te bouwen. Zonder systeem krijgen de lokale cowboys weer alle 
kansen, tot de volgende ramp zich aandient.

Rosa de Wit zegt: 
dinsdag 19 januari 2010, 23:43 uur
Nee.
-mensen daar willen geld en goederen niet met anderen /elkaar delen
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-altijd zijn de blanken en de Westerlingen de schuld van alles, en nu weer het grote werk opknappen?
-in “dat soort” landen mag je als Westerling enorme bedragen als entree voor musea en natuurparken neertellen
-het is altijd 1-richtingsverkeer

Vraag me trouwens wel af waarom Afrikaanse landen over geleend geld rente moeten betalen en daar in IJsland niet?????

Rosa de Wit zegt: 
woensdag 20 januari 2010, 11:50 uur
Nee.
In “dat soort landen” wordt je als Westerling voortdurend afgezet, voorgelogen, bestolen en beroofd. Vrouwen worden 
bedrogen. Als het even kan doen ze dat naar elkaar toe ook, maar wij zijn de domme blanken die zich een oor laten aannaaien en 
waar je later nooit weer last van hebt.

Ook iets te vaak met eigen ogen dit soort initiatieven gezien: particuliere dame komt met duur vliegticket vanuit het Westen met 
een paar koffers vol tandenborstels, balpoints en schriften in een “arm land” deze zaken uitdelen. Terwijl deze artikelen allemaal 
voor een habbekrats te koop zijn in de lokale winkeltjes: zonde van het geld, belachelijk om die dingen uit te delen, ontneemt 
afzet aan de lokale winkeltjes.

Ook vaak gezien: een toerist koopt wat basis-huisraad voor een zeer arme familie in bijv. India of je geeft ze een paar goede 
schoenen omdat ze in de bouw werken. Als je dan later nog eens terugkomt, blijkt dat ze het allemaal hebben verkocht. Ze 
hadden er liever een tv-tje voor. Liever een tv-tje dan goede schoenen of een afwasteil. Zoek het maar uit ik vind het allemaal 
best.

Rosa de Wit zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 12:27 uur
De beelden over ellende in de wereld komen via allerlei kanalen bij ons binnen. In Nederland is de mediacode echter, om te 
zwijgen over gevallen van zelfmoord. Ik zat afgelopen weekend in de trein tussen Beilen en Assen en BAM, dat was er “een”. 
De thuisreis werd zo met enkele uren verlengd. Ik heb in die uren saamhorigheid onder de passagiers en een zeer vriendelijke 
benadering door het personeel dat betrokken was bij de evacuatie ervaren. Ik verbeeldde mij dat de mensen vriendelijker naar 
elkaar toe waren dan anders.
Er is wat voor te zeggen om in de media wel melding te maken van zelfmoord. Zouden de mensen vriendelijker worden als ze 
beseften hoe vaak dit eigenlijk gebeurt? Waarom Haiti wel in het nieuws en de buurman die zich heeft opgehangen niet??

Geeft u wel aan Haiti maar kan in uw dagelijks leven de medemens stikken? Hier mogen we wel even bij stilstaan.

Maria Pekelharing zegt: 
donderdag 21 januari 2010, 17:49 uur
82-Rosa de Wit—Dat vind ik wel erg cru gesteld, waar dat voor alle landen ter wereld geldt, met wisselwerking. Verschil is 
inderdaad dat zij bij ons uit een goed gevulde kerstboom kunnen plukken, en bij bij hen aan dor exemplaar. Was hun boom goed 
gevuld, dan plukten we daar even makkelijk, en eveneens zonder scrupules.
Voorgaande neemt de oorzaken van al die armoede met bijkomende ellende niet weg, en daarbij kan ik me wel enigszins in de 
geest van uw betoog vinden. Als ik verneem dat hulpverleners zich uit de naad werken, en zich ergeren aan een inheemse 
bevolking die geen poot verzet, anders dan klagen, plunderen, transporten hinderen en buurten onveilig maken, dan heb je een 
van die oorzaken voor armoede al in handen. En darin verschilt Haiti niet van Afrika, ook al pomp je er miljarden in.

Rosa de Wit zegt: 
vrijdag 22 januari 2010, 11:21 uur
@117 Ik heb me er ZEER in verdiept en vele jaren in “derde wereld landen” gewoond en gegeven en gewerkt voor niks en ik 
vind het ook ERG dat ik tot bepaalde conclusies moet komen en NAIEF dat sommigen dan denken dat dit “egoisme” is, ZEER 
naief.
@ Dante: inderdaad: gedemoraliseerd. In sommige Afrikaanse landen ligt men ook maar gedemoraliseerd op hun bedje: wat zou 
je ook verder uitrichten: je bent een volwassen man of vrouw en dan komen er allemaal van die blanke tieners met dure 
vliegtickets om even orde op zaken te stellen in jouw land: ze doen de meest simpele werkzaamheden maar kennelijk ben jij niet 
goed genoeg of slim genoeg, want die kinderen die pas komen kijken kunnen kennelijk in 1 dag leren hoe je brillen moet 
uitdelen aan jouw landgenoten en jij kan dat kennelijk nooit leren: waarom komen anders al die mzungu’s met dure tickets 
helemaal hier naartoe om dit werk te doen?????? Nee, ze zullen het wel het beste weten, laat HUN het werk maar doen.

Rosa de Wit zegt: 
vrijdag 22 januari 2010, 11:23 uur
Niet-gespecialiseerd vrijwilligerswerk (al het werk anders dan waar een universitaire opleiding voor nodig is) in derde wereld 
landen moesten ze verbieden!!!!! Het is ZEER ondermijnend.
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Maria Pekelharing zegt: 
zondag 24 januari 2010, 11:35 uur
132 / 133 M. Muskens—Helemaal met u eens. De verontwaardiging is nogal selectief, en over die afgeslachte Palestijnen hoor 
je niemand, maar dat geldt veel geweld, armoede en honger in de wereld. Het moet aaibaar zijn, anders lopen we er met een grote 
boog omheen. En ja, de volkomen uit te hand gelopen bevolkingsaantallen staan aan de basis van alle ellende, overal ter wereld, 
maar dat wordt helaas nog steeds niet onderkend.

Maria Pekelharing zegt: 
vrijdag 29 januari 2010, 11:45 uur
146/147 Dante A.–Israel wordt niet wezenlijk bedreigd, daar zorgen de joodse lobby, conservatief USA en christelijk Europa 
wel voor, naast atoomwapens en en van de sterkste legers ter wereld. Dat ‘rechtvaardigt’ tevens een verhouding van 1 : 100 
doden, zoals het jongste conflict uitwees.
U hoeft die roofstaat dus niet te verdedigen, daar zijn ze zelf goed toe in staat. En dat schuldgevoel t.a.v. het ‘vooroorloogse 
Joodse deel der Natie’ zou best wel eens misplaatst kunnen zijn, waar dat schuldgevoel al ruim zestig jaar wordt uitgemolken, 
terwijl ook veel joden in niet geringe mate zelf blaam treft, zo zal historisch onderzoek uitwijzen. Juist als dat schuldgevoel opzij 
wordt gezet zal blijken dat het wegkijken van voorheen meer voor de hand ligt dan wordt aangenomen, terwijl het wegkijken van 
nu de wereldvrede bedreigt.

Moeten we bijvoederen in de Oostvaardersplassen?
Rosa de Wit zegt: 
zaterdag 23 januari 2010, 12:19 uur
Is een vorm van anti-conceptie bij de dieren niet mogelijk? Bijvoederen en zorgen dat ze niet het hele jaar door kleintjes krijgen?
Afschieten vind ik niet sympathiek: je ziet in gebieden waar al vele vele jaren niet meer gejaagd wordt dat dieren niet bang zijn 
voor mensen en gewoon dicht in de buurt van mensen komen: mooi. Voor de geest van een mens is het volgens mij niet gezond 
om levende wezens te doden.

WillemvanNijmegen zegt: 
zondag 24 januari 2010, 18:01 uur
De omgeploegde natuur van ons landje herbergt diverse kinderboerderijen, ook wel natuurreservaten genoemd. Daar heb je een 
verantwoording voor, want de daar aanwezige soorten worden achter tralies gehouden, en mogen geen grens overschrijden. 
Bijvoederen dus, of ze de stad insturen naar snackbars.
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