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“
Of Niet
Soms..?
”

Voorwoorden
2015
Een roerig jaar. Ontwikkelingen die zorgen baren. Extremisme,
terreur, bloedvergieten, oorlogen, vluchtelingen/asielzoekers,
restanten van de crises, armoede, ontreddering, vliegtuigrampen,
politieke spanningen. Rusland, Syrië, Irak, Afrika, Parijs, Brussel..
Tja, een treuriger wordend tijdsbeeld.
En dan Nederland, met haar eigen ontwikkelingen. Kinderen die
opgroeien in armoede, toenemend gebruik van voedsel- en kledingbanken, en steeds meer trends: de 'Dwingelandij van de
Maatschappij'. De nieuwe Nederlandse folklore..., grimmiger,
agressiever, met minder plaats voor vrolijkheid, humor en beschouwing. Nog meer 'ik', 'ik eerst', afgunst en jaloezie. Bizarre
ontwikkelingen in de vaderlandse politiek, gebrek aan visie, aan
leiderschap, aan integriteit, politieke en partijbelangen boven het
landsbelang, strooien met miljarden aan belastinggeld, ongeloofwaardigheid, grove onbeschofte taal in het parlement....
Dit boekje kon ook 'Observaties' als titel dragen. Maar ach, wat
doet een titel ertoe. Het gaat om de inhoud. Of niet soms?
Zin of Onzin?
Het leven bevat zo veel zin en onzin dat het vaak nauwelijks uit
elkaar te houden is of, misschien wel beter gezegd, helemaal niet.
Vaak denken we dat iets zin is, terwijl het aperte onzin is. En
omgekeerd.
Met de stelling ‘er zijn maar twee dingen in het leven, dingen die
van belang zijn en de rest’ komen we er natuurlijk ook niet, want
dat komt bijna op hetzelfde neer.

Maar er is hulp, uit het verleden, van Georg
Christoph Lichtenberg (Duits schrijver,
gevreesd satiricus en de eerste Duitse hoogleraar in de experimentele natuurkunde.
Ober-Ramstadt bij Darmstadt, 1 juli 1742 Göttingen, 24 februari 1799). Eén van zijn vele
rake aforismen is: "Men zal lezen, niet te veel,
alleen het goede, en zich bij elk woord
afvragen 'is het waar wat ik lees'." Een aforisme
dat natuurlijk ook van toepassing is op horen
en zien.
Zo’n wijsheid, die heden ten dage en in de toekomst, gelet op
allerhande ontwikkelingen in de samenleving zoals broodjes aap
en het geweld van media, misschien nog wel meer geldig is dan
ooit te voren, kan ook van pas komen bij het lezen van dit boekje.
Tenslotte
Waar men ook staat, men staat altijd wel op
iemands tenen.
(Godfried Bomans)

Zonder opzet.
(Han Kruyswijk)

Voorts draag ik dit werkje - en dat geldt voor alle voorgaande en
nog te publiceren boekjes - aan niemand op omdat ik nooit heb
ingezien waarom je zoiets belastends zou doen.
Dan nog dit
Jean Sibelius (Fins componist, Hämeenlinna 8 december 1865 Järvenpää 20 september 1957) merkte naar aanleiding van
negatieve beoordelingen van één van zijn composities op: “Voor
een recensent is nog nooit een standbeeld opgericht.”

Han Kruyswijk. Amstelveen, januari 2015 - januari 2016.
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Volgende
Of iemand het nu wil of niet, en ongeacht wat recensenten en
critici van de onderhavige pennenvrucht vinden of vonden, er
komt gewoon een volgend boekje, tenzij bepaalde ontwikkelingen
mijn aandacht opeisen.
Waar het thema in dit werkje anno 2015 voornamelijk de Actualiteit was, vaak serieus, maar niet zelden satirisch, sarcastisch en
cabaretesk behandeld, zal dat in 2016 vermoedelijk de "Zin en
Onzin van Conventies' zijn. Conventies, wie me kent, weet het: de
nagels aan mijn doodkist.
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Speciaalzaak
Het staat vol trots op menige gevel.
Maar wat is dat nu eigenlijk, een speciaalzaak?
Bij een groenteman of banketbakker ligt het wel een beetje voor
de hand, bij snackketen Febo met haar speciaaltjes ook. Maar in
andere takken van middenstandelijke sport is de vraag terecht: een
speciaalzaak, wat is dat?
Door de jaren heen krijg je de verklaring gepresenteerd. Bijvoorbeeld door Ikea.
Stel, je wilt meubels kopen en bezoekt daartoe een speciaalzaak.
Stel, je hebt een keuze gemaakt, al dan niet geholpen door ijverig
in je nek hijgend verkooppersoneel en lijvige prachtig geïllustreerde boekwerken.
Stel, je besluit en wilt bestellen.
Pas dan weet je wat een speciaalzaak speciaal maakt: "Wat denkt
u wel, uit voorraad leverbaar? Kom nou toch!"
Wachttijden van zes tot acht weken of nog langer, forse aanbetaling vereist en vooral duur.
Kijk, daarom is Ikea dus ogenschijnlijk géén speciaalzaak. Meestal is daar alles uit voorraad leverbaar en de prijzen zijn aanvaardbaar.
Nu zal de kwaliteit van meubelen uit een speciaalzaak misschien
iets beter zijn en het design wat exclusiever. Maar dan nog, in
onze zo hyper-trendgevoelige samenleving? Misschien is Ikéa wel
een echte speciaalzaak vanwege die speciale 'uit-voorraad-leverbaar' formule.
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Jan, Piet, Joris en Corneel...
Leftover van december 2014

".......die hebben baarden....."
Wie kent het liedje niet?
In 2014 raakten baarden in de mode. Veel kale hoofden dus met
krullende baardjes, het liefst gitzwart.
Menig religieus terrorist heeft om ideologische redenen zo'n
baardje. Ze worden in de volksmond 'haatbaarden' genoemd.
In een periode van terroristische aanslagen en een samenleving in
angst kan en moet je je misschien afvragen of het nu wel zo verstandig is om zulke baardjes te kweken, op het voetbalveld, in het
bedrijfsleven, in de dagelijkse samenleving, bij de politie en de
overheid, misschien wel in het leger.
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Zó werkt Democratie
Zo maar een verhaaltje? Nee, dit speelde zich niet lang geleden af.

Er was eens.....
.... een aantal mensen, verbonden aan dezelfde organisatie.
Eén van hen heeft een auto waarmee hij en zijn vriendin heen en
weer rijden. Een paar collega’s vragen hen mee te mogen rijden.
“We moeten tóch dezelfde kant op." Ze hebben zelf geen auto.
“Ja hoor, waarom niet,” is de reactie van de chauffeur.
Dag en tijd worden afgesproken. De chauffeur en zijn vriendin
nodigen nog meer collega’s uit om mee te rijden. Gaandeweg is de
auto vol.
Geruime tijd rijden ze dagelijks gezellig met elkaar op en neer.
Langzamerhand groeit een zekere band. Er komen vriendschappen
uit voort. En buiten het met elkaar heen en weer rijden, worden
van tijd tot tijd leuke, gezellige dingen gedaan.
Maar die leuke en gezellige dingen worden allengs wat schaarser
bij gebrek aan initiatieven. De sleet komt er in. Goede gesprekken
zijn er nauwelijks meer. Alleen oppervlakkige verslagen van verre
reizen vakanties en zo. Voorts is tijdens het heen en weer rijden de
atmosfeer niet altijd even prettig meer, soms zelfs om te snijden.
Er is ook sprake van stemmingmakerij, roddel en achterklap en de
chauffeur krijgt zonder aanleiding zelfs zware kritiek te verduren
op zijn werk, in de vorm van be- en veroordelingen. Hij besluit
daarom een tweetal meerijders te laten weten dat ze maar beter
niet meer meerijden.
Daarna gaat het geruime tijd weer goed en de atmosfeer knapt een
beetje op. Maar na verloop van tijd komen enkele meerijders niet
meer op tijd of dagen gewoon niet op zonder voorafgaand bericht.
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Het begint te ergeren, het wachten en in het onzekere zijn. Het is
voor de chauffeur evenmin prettig als voor andere meerijders. Tijd
dus om opnieuw wat orde op zaken te stellen, ook al vraagt de
chauffeur zich meer en meer af waaraan hij eigenlijk is begonnen.
Hoe dan ook, na de zoveelste keer neemt de chauffeur een besluit
dat van hem verwacht mag worden. Hij maakt zijn ergernis en die
van anderen kenbaar, en geeft de betreffende meerijders in overweging weer te voldoen aan de afspraken die oorspronkelijk met
elkaar zijn gemaakt.
De reactie daarop is verbluffend.
In plaats van te laten weten weer loyaal aan de afspraken te willen
voldoen, meent één van de aangesproken meerijders dat het aantal
meerijders moet worden uitgebreid.
De verbazing is groot: "hè, waar gaat dit opeens over?"
De chauffeur laat daarom op zijn beurt weten dat dat het onderwerp niet was en zijn auto bovendien maar beperkte capaciteit
heeft, het is geen bus.
De verbazing is des te groter omdat de aangesproken meerijders
ook nogal verontwaardigd blijken te zijn: “Hoe hebben wij het
nou, een chauffeur die ons durft aan te spreken, de gotspe, en
bovendien op een manier die ons niet bevalt. Nou ja, zeg?”
Nu had de chauffeur gerekend op loyale reacties, in éérste instantie. Immers, het voldoen aan afspraken die mensen met elkaar maken, is de normaalste zaak van de wereld. Dus zo’n herinnering
zou in feite niet eens nodig moeten zijn. En dan ook nog boos? Is
het aan mensen die in dit verband al boter op hun hoofd hebben, te
bepalen in welke vorm de herinnering aan de afspraken wel of niet
aanvaardbaar is?
Andere meerijders houden zich opvallend afzijdig c.q. op de vlakte. Ze kijken blijkbaar de kat uit de boom, vooralsnog zonder de
chauffeur bij of af te vallen. Geen standpunt. Neutraal, althans dat
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denkt hij.
De aanvankelijk aangesproken meerijders steken vervolgens hun
kwaaie koppen bij elkaar, buiten aanwezigheid van de chauffeur
en de andere meerijders. De uitkomst van dat overleg is de bepaling dat iedereen mag meerijden en wil de chauffeur daar ook bij
zijn, dan mag dat mits hij zich houdt aan door hen nieuw opgestelde regels. De bijbehorende boodschap is: zó werkt democratie
nu eenmaal.
Vervolgens gaan de verbolgen meerijders polderen en lobbyen.
De chauffeur vraagt zich af of het niet toch nog een beetje zijn
auto is en wie nu eigenlijk het aanvankelijke initiatief nam om
enkele collega's uit te nodigen met hem en zijn vriendin mee te
rijden. Is het niet zo dat als je je niet meer wilt houden aan aanvankelijk gemaakte afspraken, je er goed aan doet om niet meer
mee te rijden of maar een eigen auto te kopen?
Maar goed, eigenlijk is de chauffeur’s ergernis over het aanvankelijke en andere problemen over langere tijd al zo opgelopen dat
hij het liefst stopt met de meerijders. En dat doet hij ook.
Hij laat evenwel de sleuteltjes in zijn auto..... Maar eens kijken
wat er gebeurt.
En wàt gebeurt?
Op een ochtend staan de chauffeur en zijn vriendin voor het raam.
Ze zien zijn auto wegrijden. Eén van de aangesproken meerijders
zit triomfantelijk achter het stuur en de auto is verder gevuld met
meerijders die zich aanvankelijk op de vlakte leken te houden,
neutraal leken te blijven.
Er zijn ook nieuwe meerijders bij.
Ze kijken allemaal wat boos, misnoegd en geërgerd uit de nogal
beslagen raampjes. Blijkbaar erg heet in de auto.
De nieuwe chauffeur en zijn bijrijder draaien de raampjes open en
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roepen beurtelings: “zeg, vriendin-van-de-chauffeur, waarom rijd
je niet met ons mee?” De wrange blikken van de andere meerijders verraden dat zij graag hetzelfde hadden willen roepen.
Ah, zo werkt democratie dus? Met de begrippen 'muiten' en
'kapen' als cliff-hangers? En neutraliteit, loyaliteit en vriendschap
als wegwerpartikelen? Take from the rich, give to the poor?
Ach ja, die Hollanditis toch...., en dat navelgerichte polderen. De
'ik' maatschappij in optima forma: kortzichtigheid, oppervlakkigheid, bekrompen egootjes en egocentriciteit.
De chauffeur zei het bijna hard-op, vanzelfsprekend wat meewarig.
Daarna, vrolijk en zichtbaar opgelucht tot z'n vriendin: "Wat een
druiloren toch. Ach, het was een oude auto. Afgeschreven. M'n
nieuwe stond er al naast. Daarmee gaan we met onze èchte vrienden op pad."
Epiloog: Grappig, have-not socialisme verwarren met democratie.
Tja, zo verworden is de Nederlandse folklore.
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De Taal van de Politiek
Uit de M-Muzikale K-Komedie "Polletiek", 1996-2015
(Een suggestie: lees de tekst eens hard-op....!)

"Ivamus sapien piepschuimpoliticus. Praesent tortor krombuigingen, laoreet dapibus belastingruk, egestas nova zwalkend
beleid et mauris plucheplakker imo caso parlementariërsruimte.
Cum socies beleids-intensivering iet pakkans. Penatibus et magnis
collectieve lastendruk. Dis parturent Portemonnee Van De Ander.
Montes financieringstekort. Nascetur coma politieke onwil cum
ridiculus doe eens normaal man."
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De Derde Wereldoorlog
Januari 2015

Al in 1996 merkte mijn moeder (geb. 1903) op: "De Islam wordt
de grootste bedreiging voor de wereldvrede." Ze bedoelde de terroristische cellen en extreem fundamentalistische elementen binnen de Islam, dat volgens haar niets te maken had met de geloofsrichting Islam die in de kern vredelievend is.
In de zomer van 2014, naar aanleiding van de ellende die IS(IS)
heet, zei ik tegen wie het ook maar wilde horen: "De Derde
Wereldoorlog is begonnen, onvergelijkbaar met de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. Terroristische Islamisten vloeien over de
grenzen om dood en verderf te zaaien; ze infiltreren, zijn misschien al geïnfiltreerd in organisaties, wellicht zelfs in overheden,
in de politie, in het leger en in politieke partijen. Maar hoe dan
ook, ze zullen in grotere en kleinere groepen overal toeslaan, ook
individualistisch. Het is een woekerend, kwaadaardig kankergezwel dat de gehele wereld zal verzieken en als we het niet tijdig
weten uit te roeien, zal vernietigen."
M'n boodschap werd, en wordt nog, niet echt serieus genomen.
Nu, in januari 2015, Parijs....., verschrikkelijk en weerzinwekkend, en al die andere plekken op de wereldbol, waar al werd toegeslagen en nog meer dood en verderf zal worden gezaaid.
Nieuwe voorbeelden, kort na Parijs, zijn België (Verviers) en
Duitsland (Berlijn), waar gelukkig erger kon worden voorkomen.
Het zal er zeker niet bij blijven, het wordt beslist nog veel erger.
Mijn observatie dat de Derde Wereldoorlog is begonnen, is reeds
bewaarheid en zal dat nog meer worden. Verslaggever Lex Ruunderkamp formuleerde het in het NOS Journaal op vrijwel gelijke
wijze, tot nu toe als enige in de landelijke media.
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Nog meer dood en verderf...., tenzij........
Mijns inziens is het nu aan iedere vredelievende en oprecht het
werkelijke Islamitische geloof belijdende moslim, overal ter wereld, om zich te laten gelden. Zij zouden nu en masse moeten opstaan en voorgaan in het bestrijden van dit terrorisme, in woord en
daad, met de vredelievende Koran in de hand en de vredelievende
Profeet in het vaandel. Zouden zij dat doen, dan kon die beweging
zonder twijfel op wereldwijde steun rekenen.
Maar dat zal vermoedelijk niet gebeuren. Uit angst om voor afvalligen te worden aangezien en........ Of misschien wel omdat men
iedere moslim de doctrine tracht te leren dat ongelovigen moeten
worden geminacht, bekeerd en desnoods gestraft met het zwaard.
In Nederland zouden pers en politiek deze boodschap nochtans
wèl moeten uitdragen, zo genuanceerd mogelijk. Maar de arrogantie bij pers en politiek, dat alleen zij kunnen beoordelen hoe
ernstig een situatie is en het liefst geruststellende woorden laten
horen, is de belemmering. De pers versláát alleen gebeurtenissen
en analyseert ze achteraf. Zo luiden media-conventies. De politiek
doet hetzelfde; achteruit regeren heet dat, soms ook wegkijken of
Hansaplast beleid. Politieke conventies......
Ook al waant de journalistiek zich het geweten van Nederland, dat
geweten werkt nu eenmaal niet zo dat er waarschuwingen van uit
gaan, om vreselijke gebeurtenissen te helpen voorkomen en het
bewustzijn van de bevolking te vergroten. Pas als de kalveren verdronken zijn......
Laten we bij dit alles niet vergeten dat de terroristische en extreem
fundamentalistische Islam, die in verhouding tot de vele miljoenen
vredelievende moslims over de gehele wereld eigenlijk maar uit
een handjevol criminelen en criminele groepen bestaat, voortkomt
uit de geschiedenis over vele eeuwen. Zij menen onder andere dat
hun geloof eertijds door Christelijke geloofsrichtingen werd ver10

drongen en hebben dat nooit kunnen, nooit willen accepteren. Dat
is van generatie op generatie vol rancune in stand gehouden. Na
het uiteen vallen van Joegoslavië gedurende de jaren negentig van
de 20e eeuw werd dat al op gruwelijke wijze duidelijk.
Alleen al om deze reden zal de terroristische golf, die zich eigenlijk al jaren, fase na fase, over de wereldbol uitspreidt, moeilijk te
stoppen zijn.
Wie de geschiedenis kent, weet dat wat zich nu wereldwijd ontwikkelt, veel gelijkenis vertoont met de afschuwelijke geschiedenis die het Nazi fascisme schreef. Die geschiedenis voltrok zich
langzaam en begon in het klein. Totdat...... In de Tweede Wereldoorlog (mei 1939 - mei 1945) werd iedereen die niet paste in de
Nazi fascistische ideologie op gruwelijke wijze gemarteld en vermoord. Je kan dus denken dat het terroristisch Islam fascisme op
gelijke wijze moet worden bestreden.
Maar de Derde Wereldoorlog die nu woedt, is een nieuw soort
oorlog. Ze speelt zich niet op één plaats af, de terroristische groeperingen zijn voorzien van uiteenlopende geldstromen en steun.
Voorts levert de wapenindustrie, waar ook ter wereld, maar al te
graag. Moderne middelen gebaseerd op moderne technologie staan
ten dienste van de terroristen. Het mag zelfs niemand verbazen als
zij ooit de rode knop kunnen bereiken. En bedienen, de rode knop
van nucleaire wapens......
Kortom, het zich als een kankergezwel over de gehele wereld verspreidende kwaad zal met nieuwe middelen en nieuwe strategieën
een halt moeten worden toegeroepen, en bestreden. Met middelen
wellicht die we nu nog niet kennen of waaraan we nu nog niet durven denken, in combinatie met de beproefde. En snel, voor het
allemaal onomkeerbaar is.
Er is slechts één overeenkomst met de Tweede Wereldoorlog. Een
overeenkomst ook met de regimes achter het voormalige IJzeren
11

Gordijn: hoe meer tijd verstrijkt, des te minder mensen je kan vertrouwen; onder je buren, zelfs onder je vrienden kan het kwaad
zich bevinden. Wantrouwen, iedereen en alles, is daarvan het onvermijdelijke gevolg.
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Ondertussen

(
Het is zaterdag 31 januari 2015.
Winter.
De oliebollen zijn nu wel vergeten.
De hapjes van Nieuwjaarsborrels zijn verteerd.
Maar de lente is nog ver weg.
In de supermarkten liggen chocolade paaseitjes.

13

Vriendschap
"Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun
laagje chroom".
Zeer wijze woorden, een prachtig aforisme van Henk Westbroek
in de band "Het Goede Doel" (1983).
Woorden van grote betekenis voor mensen met een hoge sociale
intelligentie.
Want èchte vriendschappen zijn schaars, schaarser dan menigeen
wel eens denkt.
'Menigeen' verwart vriendschappen met 'kennissen waarmee je
vriendschappelijk omgaat'.
'Menigeen' neemt zichzelf er mee in de maling. Je zou bijna medelijden met ze hebben, met de kennelijk zwakkeren in de sociale
samenleving. Want vroeg of laat is het voor hen een pijnlijke en
onthutsende ontdekking dat juist die soort vermeende vrienden ze
ernstig teleurstellen wanneer ze dat nou net niet kunnen gebruiken: het moment waarop het chroom van het schroot afbladdert,
synoniem aan achter het net vissen.
Een ander aforisme: "Je hoeft niet iedereen te vriend te houden, zo
lang je er maar geen vijanden van maakt".
Zij, die vrienden verwarren met kennissen waarmee je vriendschappelijk omgaat, denken daar vanzelfsprekend anders over.
Iedereen te vriend houden is hun parool, behalve dan de mensen
die geen bijdrage kunnen leveren aan hun populariteit. En daarmee
is het belangrijkste woord genoemd: populariteit.
Veel 'vrienden', en dat ook kunnen laten zien en uitdragen, ja, dan
voel je je populair, in het middelpunt van de belangstelling. Het
meestal wat gekwelde en onzekere ego is met dat toneelspel gestreeld. Maar of populariteit gelijk is aan waardering, valt sterk te
betwijfelen.
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Met de komst van onder andere Facebook is het 'nieuwe vrienden
maken, en het liefst zo veel mogelijk' tot belangrijk element in
veler levens gepromoveerd. Maar dat concept 'nieuwe vrienden
maken' is van alle tijden. Facebook maakt dat alleen maar wat gemakkelijker, en qua kwantiteit onoverzichtelijker, maar dat terzijde.
Het is nooit wetenschappelijk vastgesteld. Maar wie zo door het
leven gaat, mist de point en dat kan duiden op een minder ontwikkelde, van oorsprong lage sociale intelligentie en dus sociale
onvolwassenheid. Zulke mensen zijn daardoor vermoedelijk ook
niet trouw aan echte vriendschappen, voor zo ver zij die vriendschappen al als echte vriendschappen kunnen ervaren.
Onze sociale wereld is geen Facebook.
In de praktijk, en dus niet on line, zo veel mogelijk nieuwe vrienden maken, is een zinloze missie. Zij die dat doen komen er vroeg
of laat achter.
Want echte vriendschappen zijn een kostbaar goed. Het trendy
'nieuwe vrienden maken' is oppervlakkig. Het staat lijnrecht tegenover het intensiveren van echte vriendschappen, het er zorgvuldig
mee omgaan, die vriendschappen verdiepen en veredelen. Het
'nieuwe vrienden maken' verhindert dat per definitie, al is het
alleen al omdat er maar zeven dagen in een week zitten en vier en
twintig uur in een dag......
Onder meer spanningen, stress, hoge bloeddruk, burn-outs, chronische blessures zowel mentaal als fysiek, ze komen steeds vaker
voor. Tja, veel nieuwe vrienden......, het is in feite het verhaal van
het circus waarin iemand steeds meer schoteltjes op steeds meer
stokken draaiende tracht te houden. Een onmogelijke opgave.
De definitie van vriendschap, wederom een aforisme: "Een vriend
is iemand, die alles van je weet en desondanks van je houdt."
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Mooier kan ie-niet. En ook dit zijn woorden die exclusief in de
harten leven van mensen met een ruim ontwikkelde, hoge en
volwassen sociale intelligentie.
Ware vriendschappen tonen zich met name in tijden van onrust,
oorlog en tegenspoed, bij tegenstellingen, conflicten, bij ziekte en
overlijden, bij scheidingen en zo voort. 'Vrienden' die dan bijvoorbeeld openlijk hun neutraliteit wensen te bewaren, hun emoties
verbergen of afstand houden (zoals veelvoorkomend bij scheidingen en in conflicten) doen dat vanzelfsprekend om niet aan
populariteit te hebben verloren wanneer situaties weer genormaliseerd raken. Ze bepalen achteraf hun standpunt, niet zelden
voorzien van achteraf veroordelingen, en wel zo dat het op de
eerste plaats tot hun eigen populariteit bijdraagt. Wel, die kan je
dan vergeten en missen als kiespijn. Je hebt er niets aan. Ze laten
je op cruciale momenten met speels gemak in de steek, want het
gaat hen niet om de vriendschap maar om zichzelf.
Grijze, nietszeggende massa. Die moet je naar huis sturen en vragen of ze daar een tijdje willen blijven. Zoals men vaker zegt:
"daarmee win je de oorlog niet."
Echte vrienden zijn meestal van vergelijkbare signatuur. Dat
wordt natuurlijk niet bepaald door opleiding, maatschappelijke
status of door populariteit. Maar door innerlijke ontwikkeling,
sociale intelligentie, de bandbreedte waarop ze leven, het delen
van fundamentele waarden, zoals loyaliteit, moraal, ethiek, lifestyle, persoonlijke doelen, interesses en zo meer.
Bovenal bepaald door wederzijds vertrouwen, wetende dat dat
nooit beschaamd zal worden. Altijd op elkaar kunnen rekenen,
door dik en dun.
En niet te vergeten door emoties die sterk en gelijkwaardig wederzijds zijn.
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Hoe kan je gewapend terrorisme verhinderen?
Februari 2015

Laten we wel zijn, Nederland kent een hoogst verfijnde praat-,
overleg-, polder- en saliegeest cultuur. We kunnen heel goed een
principieel vingertje opsteken, maar blijven het liefst neutraal. We
doen liever niets, blijven vanaf de zijlijn toezien en adviseren, of
als het dan echt niet anders kant, doen we heel weinig.
Wel veel woorden, maar heel weinig daden. Gebrek aan visie ook.
Dat werd ons land bijvoorbeeld al aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog fataal...... "Gaat u rustig slapen, er is niets aan de
hand," zo liet Minister President de Geer op 9 mei 1940 de bevolking per radio weten. Een dag later stond het Duitse leger op de
Dam in Amsterdam en was Nederland een provincie van het Duitse Rijk, Das Dritte Reich van de Nazi's. Het duurde vijf beroerde
en afschuwelijke jaren.
Soms lijkt het alsof we nog altijd slapen..... Of is het iets anders?
Johan Cruyff, onze grote straatfilosoof, merkte ooit op dat het zinloos is om een veel scorende spits te dekken. Je moet er voor zorgen dat-ie geen bal meer krijgt. Kan-ie ook niet scoren. Dus moet
je dat de spelers, die de ballen aan hem verzenden, beletten.
Je kan je afvragen of dezelfde stelling opgaat voor het gewapende
terrorisme. Vermoedelijk wel.
Want snij de aanvoer van geld, van wapens, munitie en communicatie af, en terroristen kunnen op den duur niets meer.
Helaas hebben bedrijven en mensen, overal ter wereld, belangen
bij geld, bij wapen- en munitieproductie, zelfs bij de communi17

catie technologie...... Belangen die ze kennelijk hoger aanslaan
dan mensenlevens.
Ook in Nederland hebben bedrijven en mensen die belangen.
Immers, de economie is er mee gemoeid, en niet te vergeten de
Nederlandse schatkist. Tja, hoe principieel zijn we in Nederland
dan wel? Slapen we nog altijd of is het iets anders? Hypocrisie
wellicht? Met de politiek voorop?
En afgezien hiervan.
Toenmalig premier Balkenende investeerde in 2004 zo'n 800
miljoen Euro in de kenniseconomie. Daar zou je wat mee kunnen,
met al die kennis, toch?
Wat gedacht van het verstoren van het telefoonverkeer met mobieltjes. Het blokkeren van internet verkeer onder terroristen en
terroristische organisaties. Hacken, cyber aanvallen op hun providers?
Al die kennis, dat is macht, toch........?
Nou dan, wat let Nederland? Neem je verantwoordelijkheid, om
maar eens een politieke term te gebruiken.
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Islam, Religie of Politieke Partij?
11 februari 2015

De vraag of de Islam alleen een religie is of meer dan dat, hebben
velen zich al vaker gesteld. Is het misschien ook een politieke partij of een politieke ideologie?
De vraag lijkt moeilijk te beantwoorden.
Er zijn veel moslims waarvan het geloof hun manier van leven
bepaalt. In dit opzicht is de Islam te vergelijken met andere geloofsrichtingen. Mensen hebben er veel houvast aan, vooral als ze
in hun geloof oprecht en vredelievend zijn.
Maar de geschiedenis leert dat het ook anders kan zijn.
Zo overheersten de Spanjaarden Nederland meer dan tachtig jaar
omwille van het Rooms Katholieke geloof. Wie niet Katholiek
was, althans volgens de leer zoals die door de Spanjaarden was
bepaald, was een ketter en verdiende de brandstapel. Dat leidde in
Europa tot de Tachtigjarige Oorlog en Spaanse overheersing van
grote delen van ons land en daarmee België. Op die manier werd
het Katholieke geloof van grote invloed op de Staatsinrichting; de
samenleving werd bepaald door Katholieke wetten.
Meer vredelievend werd het lang nadien toen Nederland door de
definitieve grondwet van 1848 een democratisch bestuurd land
werd. Maar Christelijke partijen hadden sindsdien een groot aandeel in de manier waaróp Nederland werd bestuurd. Het geloof
werd weliswaar niet meer afgedwongen. Maar de samenleving
werd nog wel beduidend beïnvloed door Christelijke beginselen
die door Christelijke politieke partijen in regering of parlement
werden voorgestaan. Hoe lang stond op de rand van de Nederlandse munt, de gulden, niet 'God zij met ons'...? Hoezo, scheiding
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van kerk en staat of, beter gezegd, religie en staat?
Omdat de Christelijke politieke partijen nog altijd bestaan en hun
invloed doen gelden op de wijze waarop ons land wordt bestuurd
en onze samenleving functioneert ('het gezin is de hoeksteen van
de beschaving'), is het logisch dat ook moslims zich in het landsbestuur vertegenwoordigd willen zien. Daar is natuurlijk niets op
tegen zo lang er niet aan de grondwet wordt gemorreld en getornd,
en kerk (religie) en staat gescheiden blijven.
Kerk en staat gescheiden betekent letterlijk dat geen geloofsrichting de Staatsinrichting mag bepalen.
De fundamentalistische Islam, iets anders dan de Islam als louter
geloofsrichting, streeft er naar om de samenleving te onderwerpen
aan streng Islamitische wetgeving, de Sharia. Dat wordt desnoods
afgedwongen door het zwaard, zoals de Spanjaarden dat eeuwen
terug ook deden, binnen en buiten Europa. Langs deze weg beschouwd, is de fundamentalistische Islam niet alleen een geloofsrichting maar ook en misschien wel vooral een politieke stroming,
een politieke ideologie, een politieke partij. Een partij die verandering van de Staatsinrichting nastreeft en daarmee het opheffen van
de grondwet, met de Sharia als plaatsvervanger.
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Nieuwe Koude Oorlog
12 februari 2015

De oorlog in het oosten van Oekraïne is verschrikkelijk. Vooral de
bevolking heeft te lijden onder het landjepik dat kennelijk door
Rusland wordt geregisseerd, nadat het land al de Krim had heroverd.
Je kan, en moet je misschien wel afvragen hoe het zo ver kon
komen. Ook omdat het vermoedelijk niet bij Oekraïne zal blijven.
Waarom is het mis gegaan en wie is daarin de hoofdschuldige?
Rusland heeft na 1989, de Perestrojka, tientallen jaren in instabiliteit geleefd. Toen de Sovjet Unie zich bevrijdde van het communistische juk dat sinds 1917 leidde tot zo'n zeventig jaar nutteloze
geschiedenis, wist het land en de bevolking niet wat het met de
nieuwe situatie aan moest. De gewone Russische vrouw en man
was gewend geraakt aan strakke leiding en dat alles voor hen werd
geregeld en voorgeschreven. Rusland en haar bevolking kon
duidelijk niet zonder leiding en sturing.
Met de komst van president Poetin keerde dat terug, maar in een
relatief democratische setting.
Rusland vormde zijn eigen democratie die er anders uitziet dan de
westerse. Vermoedelijk geschikt voor Rusland omdat het merendeel van de bevolking zich er achter schaarde.
Maar, er bleef iets over.
Waar de Sovjet Unie of, zo je wilt, Rusland altijd een wereldmacht was geweest, met de Koude Oorlog als middel, leidde het
uiteenvallen van de Sovjet Unie ook tot verlies van aanzien in de
wereld. Gaandeweg raakte de trots van Rusland gekrenkt, een
soort gezichtsverlies. Geen wonder dat het regime Poetin er alles
aan deed en doet om te tonen dat Rusland in de wereld een grote,
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belangrijke speler is, politiek, qua grondstoffen zoals olie en gas
en wat dies meer zij.
Het is vooral die erkenning waar Rusland c.q. het regime Poetin
jaren geleden duidelijk om vroeg. Een erkenning die de Russen
door ‘Het Westen’ niet werd gegund. Nee, integendeel. Middels
de Nato en het daarin opnemen van landen die voorheen tot de
invloedssfeer van Rusland behoorden, werden zeer strak de grenzen tussen Oost en West bepaald. Waar tijdens de Sovjet periode
de Sovjet Unie die grenzen vaststelde, doet het Westen dat nu, en
al zo’n vijftien jaar. Letterlijk betekent het dat Rusland niets te
zeggen heeft. En dat verteren de Russen niet.
Indien Het Westen ruiterlijk de hand had uitgestoken naar Rusland
en het regime Poetin de erkenning had gegeven waar het land om
vroeg, dan zouden er geen problemen in Oekraïne zijn ontstaan.
Gezamenlijk en in evenwicht tot een rustig Europa komen, was
dan mogelijk geweest. En dat bereik je nu eenmaal niet door militaire grenzen middels de Nato eenzijdig te bepalen.
Bovendien heeft Het Westen zich daarmee zelf de mogelijkheden
ontnomen om in Rusland een gewillig oor te vinden voor klachten
over de mensenrechten, de positie van homofiele en lesbische
mensen en zo voort en zo voort.
De slotsom kan niet anders zijn dan dat niet Rusland en Poetin de
oorzaak van alle ellende zijn, maar het vernauwde Westerse denken, geleid door de altijd nog heersende fobie van de Amerikanen
met betrekking tot het communisme. Het Westen heeft enorme
inschattingsfouten gemaakt en is verantwoordelijk voor de oorlog
in Oekraïne en wat nog komen gaat, daar of in andere landen.
Zo lang het Westen niet tot inkeer komt, zullen meer van zulke
brandhaarden ontstaan aan de randen van landen die voorheen tot
de invloedssfeer van de Sovjet Unie behoorden. Dat heeft niets te
maken met staatkunde of wat dan ook. Dat wordt bepaald door de
cultuur van bevolkingsgroepen. Bevolkingsgroepen in veel van die
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landen die meer Russisch dan westers Europees is. Geen wonder
dus dat wanneer Rusland niet serieus wordt genomen, het land de
grenzen anders wil bepalen en zich niet wat door de Nato wordt
bepaald laat welgevallen. Rusland trekt in feite cultuurgrenzen.
Je mag er aan twijfelen of dat met het zwaard moet. Maar je kan je
ook afvragen of Rusland in het totale wereldbeeld beschouwd, en
tegen de achtergrond van de westerse houding jegens dat grote
land, niet een beetje gelijk heeft.
Het Westen is Rusland altijd met argwaan en niet zelden vijandigheid tegemoet getreden. Was daar nog langer reden voor toen
in 1989 de Muur viel? Laten we bovendien niet vergeten dat
zeventig jaar Sovjet tijd het land een grote sociaal maatschappelijke ontwikkelingsachterstand heeft opgeleverd. Natuurlijk kan
je dan vanuit het westen vinden dat bijvoorbeeld het homo
vraagstuk in Rusland al lang had moeten zijn opgelost. Maar kan
dat, als je zeventig jaar achter ligt? En is het dan verstandig om
dat president Poetin in te wrijven als hij Amsterdam bezoekt?
“Poetin go home.” Wat denken we nu, dat je daarmee vrienden
scoort?
Misschien heeft Rusland vanwege de domme houding van Het
Westen geen andere mogelijkheid om erkenning op het wereldtoneel te krijgen dan een nieuwe Koude Oorlog uit te lokken.
Domme houding, omdat Rusland geen enkele bedreiging voor de
wereldvrede vormt, mits je het land niet krenkt in haar trots en er
mee samenwerkt.
En voordat we in Nederland ons bekende arrogante betweterige
vingertje weer eens opsteken, zouden we allemaal eens een kijkje
moeten nemen in de geschiedenis van het land, en - vooral - in het
land zelf.
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Ondertussen

;
De Universiteit van Berlijn onderzocht
de sociale effecten van het gebruik van
de smartphone (in Duitsland de 'Handy').
Eén van de onrustbarende conclusies is
dat steeds meer mensen lijden aan een
'Digitale Burn-out'
vanwege de macht die de handy en de social media
op hen uitoefenen.
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A en L Reizen
Maart 2015

Is het begin januari dan stellen velen elkaar de vraag: "En, heb jij
al geboekt?" Vrijwel iedereen begrijpt dat dat alleen over 'De Vakantie' kan gaan....., al in januari, soms nog eerder......
Elk jaar, zodra de Jaarwisseling achter de rug is, en misschien al
wel eerder, bouwt men in Nederland de kennelijk onvermijdelijke
'vakantie stress' op, althans voor wie het (be)treft. Een soort
koorts, een conditionervosa (even Googlen!), misschien wel een
chronische aandoening, met extra onderhoud door reclamespots
op TV en Radio. En niet te vergeten de Vakantie Beurs, waar nogal wat mensen met enorme en overvolle rugzakken rondlopen en
weer andere kleine steekwagentjes voortduwen met daarop kratten
vol brochures, folders en gidsen.
Vakantie moet, vakantie doet je goed. Althans...... Vakantie
stress?
Vaak niet alleen voor, maar ook tijdens en na de vakantie. Vooral
als je gevoelig bent voor trends en zo, er dus bij wilt horen hoe
ondefinieerbaar dat begrip ook is - 'er', wat is dat? Net als 'er' in
het leven komen, waarvan niemand weet welke bestemming 'er' is.
Er is nog zo'n begrip, 'deftig', een omstandigheid die nog nooit een
goede definitie kende. Maar goed, niet afdwalen, terug naar de vakantie stress en de vakantie trends.
Met de inrichting van je privé leven kan je scoren, vooral zij, die
in het leven weinig ander zinvols omhanden hebben dan werk en
vrije tijd, met het risico op verveling. Cultuur happen: obligaat
theater abonnement, obligaat concert abonnement. Anti-verveling:
een vol bezet weekeinde met buiten de deur eten, vrienden die ko25

men eten, regelmatige wandelingen langs het strand en in het bos,
en zo voort. Ja, je hebt het druk en met dat alles kan je pronken.
Maar één ding spant de kroon.
Al een aantal jaren ben je vooral populair als je verre reizen
maakt. Reizen naar vreemde culturen. Om die te voelen, er desnoods even deel van te zijn. Hoe verder en hoe exotischer, des te
beter.
Daar kan je als trendy van te voren al van profiteren. Laat het vallen onder vrienden, kennissen en collega's, en het beoogde effect
is daar: "Tjonge, gaan jullie helemaal daar naar toe? Wat
leueueukhhhh." Je valt op, je voelt je populair, in het middelpunt
van de belangstelling. Dat enige afgunst in de reacties doorklinkt,
is misschien ook wel een prettige ervaring, een geluksmomentje
zoals dat tegenwoordig heet.
Ook bij thuiskomst kan je aller ogen en oren op je gericht weten
als je te kennen geeft graag te willen verhalen van wat je allemaal
hebt gezien, hebt meegemaakt en waar je enkele weken deel van
was. Je valt weer even op, bent weer even populair, weer even in
het middelpunt van de belangstelling. Vooral als je verslag doet
van de omstandigheden waaronder 'die mensen daar' moeten leven. En weer die wat afgunstige toon in de reacties: "O ja, goh,
wat erg toch allemaal. En dat heb je allemaal gezien en meegemaakt? Tsjonge."
Heerlijk gevoel, toch?
Maar wat gebeurt er nu werkelijk tijdens zo'n vakantie? Wat ís
zo'n vakantie nu eigenlijk?
Je bezoekt de toeristische bezienswaardigheden. Je maakt misschien wandeltochten langs natuurfenomenen, door kleine dorpjes
en nederzettingen. Soms pak je een gammele lokale bus of een
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aftandse trein. Je ontmoet lokalen (red.: mensen die daar wonen,
autochtonen dus). Je maakt een menigte foto's en video-opnamen
- leuk voor later. Kortom je 'ontdekt' vele facetten van je reisdoelen. Je gaat volgens goed Nederlandse traditie in (te) goedkope
restaurantjes eten. Je tikt het een en ander voor een al dan niet
afgedongen spotprijsje op de kop op 'zo'n leuk marktje' met 'zúlke
vriendelijke mensen'. Je zwemt eens wat. Je luiert af en toe en je
laat je door zo'n lokaaltje voorzien van lekkere drankjes. Om maar
een paar dingen te noemen.
Dat doe je allemaal met een goed gevulde portemonnee, een goed
gevulde maag en je keert na enige weken weer terug naar huis,
waar alles eveneens goed is.
Weer thuis is waar je ook weer snel vergeet. Want het dagelijks
leven neemt z'n loop: de eerder beschreven dagelijkse carrousel,
als het al geen tredmolen is.
Dat is het voor 'die mensen daar' ook, het dagelijks leven. Maar
hun carrousel, hun tredmolen is anders. Ze blijven in hun eigen
onveranderde omstandigheden. Soms met lege magen. Dan weer
met nauwelijks geld om van te kunnen bestaan. Kinderen kunnen
vaak niet naar school...... En zodra je weer thuis bent, hebben ze
aan jou ook niets meer. Je was een toevallige anonieme passant.
Want iets aan hun omstandigheden doen, nou nee - de enkeling
die dat wel doet niet te na gesproken.
Geen wonder dat er in toenemende mate kritisch-analytische mensen zijn die deze soort reizen 'A en L reizen' noemen. Met de A
van Armoe en de L van Leed: Armoe en Leed als toeristische attracties.....
Maar goed, je omgeving hangt weer eens aan je lippen, in het middelpunt van de belangstelling en je gaat door voor een 'bereisd'
tiep. Da's ook wat waard in onze 'kijk mij toch eens' samenleving.
Het kleurt het grijze, gemiddelde bestaan van de doorgaans door27

snee mens wat op.
En geheel volgens het recept van vakantie stress regel je je volgende A(rmoe) en L(eed) Vakantie al vanaf januari, misschien wel
eerder, en het liefst in een periode van het jaar waarin het op je
werk het drukst is.
Of niet natuurlijk, na dit artikel.
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Burgerlijke Normativiteit
November 1944 - Maart 2015

Het begrip 'Burgerlijke Normativiteit' lijkt te wijzen op iets vrij
onschuldigs. Je denkt niet meteen: "O ja, dat is ziekelijke regelzucht" en evenmin "ja, dat is een neurose."
Maar toch, het is niet moeilijk om die uitleg terug te vinden in een
psychisch ziektebeeld, Psychastenie.
Psychastenie: aandoening waarbinnen vrijwel alle vormen van
neurose vallen, behalve hysterie.
De aandoening duidt op een problematische persoonlijkheidsstructuur met als kenmerken: neiging tot overmatige precisie en
perfectionisme, grote behoefte aan orde en netheid, onzekerheid
en angst voor controleverlies, waardoor vaak twijfelzucht, besluiteloosheid en een wisselende neiging tot controledwang ontstaan
respectievelijk bestaan.
Aldus de wetenschap.
Het is niet zinvol om te beweren dat iedereen die 'Burgerlijk Normatief' door het leven gaat, aan de aandoening psychastenie lijdt.
Maar het risico dat burgerlijke normativiteit meer en meer het
kenmerk van psychastenie krijgt, is natuurlijk niet ondenkbeeldig.
Wie normatief is, toetst alles en iedereen aan de eigen opvattingen, principes, dogma's en wat dies meer zij. Die zijn tot persoonlijke onwrikbare wetten verheven. Iedereen en alles moet daaraan
voldoen. Gebeurt dat niet of is dat niet zo, dan deugt het niet en
wordt het afgekeurd, vaak in wegwerp taal, niet zelden op een verontwaardigde toon en voorzien van ettelijke belering. Wie of wat
er niet aan voldoet, wordt als het ware op die persoonlijke wetten
afgerekend alsof het belangrijke overtredingen zijn die bestraft
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moeten worden. Voldoet iemand of iets wel aan die wetmatigheden, dan is hij/het populair en wordt vriendelijk tegemoet getreden; zo niet, dan wordt hij/het afgeschreven meestal op een wat
vijandige manier.
Bij burgerlijke normativiteit hebben die opvattingen, principes en
dogma's een in de kern nogal eenvoudig burgerlijk karakter. Ze
zijn niet van wezenlijk belang en beperken zich tot het gedrag van
anderen, hoe ze gekleed zijn, hoe ze zich opmaken, hoe ze lopen,
of ze wel of geen deodorant gebruiken en meer van die trivia.
Vandaar het woord 'burgerlijk'.
Maar hoe verder die eigen opvattingen, principes en dogma's, die
wetten en wetmatigheden dus, gaan, en hoe meer ze regelzucht,
controle, precisie en perfectionisme betreffen, en hoe meer anderen daar mee worden geconfronteerd en wordt getracht ze bij hen
af te dwingen, des te dichter men komt bij de aandoening psychastenie.
Overigens is psychastenie te behandelen. De psycho-analytische
behandeling door psychologen is vaak langdurig, zo leren ons
wetenschappelijke artikelen dienaangaande.
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Ondertussen

(
Met dank aan Lucky TV is 'Willy' de gangbare naam
voor Koning Willem Alexander geworden,
waarbij de liefhebbers van Lucky TV zonder twijfel
de gierende lach van Maxima op de achtergrond horen.
Helaas, of misschien ook niet (...),
heeft willy in de Engelse taal een wat bijzondere betekenis.
In de meeste souvenirwinkels
aan de toeristische kusten van Groot Brittannië
zijn woolen willy warmers te koop.
Maar men kan ze ook zelf maken.
Daartoe zijn in die winkels brei- en haakpatronen verkrijgbaar.
Zulke artikelen worden in het Verenigd Koninkrijk
vaak als 'gag' op Boxing Day cadeau gegeven
aan iemand die luistert naar de naam Dick.
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Taalverwarring: Gijzelen
Zodra er sprake is van een gijzeling, weet eigenlijk niemand meer
hoe je de betrokkenen moet benoemen. In de media tot bij de bloemenstal en in de supermarkt is de verwarring groot. Gijzelnemer,
gijzelgever, gijzelaar en zo voort....; niemand weet meer wie nou
wie en wat nu wat is.
Ook al helpt het woordenboek ons ook niet echt - woorden kunnen
door elkaar gebruikt worden en dat lost zeker de telkens terugkerende verwarring niet op - is er een eenvoudig foefje om aan die
verwarring een einde te maken:
Wat?
Er is sprake van een 'gijzeling'.
Wie doet dat?
Dat is de 'gijzelaar'. Neem als voorbeeld 'handelaar'. Die dóet iets
(en handelgever of de klant als handelnemer klinken belachelijk).
Gijzelaar dus; die doet het.
Wie is het slachtoffer van de gijzeling?
Dat is de 'gegijzelde'. Die doet niets, die ondergaat.
Eenvoudig, nietwaar? Als we ons aan deze simpele regeltjes zouden houden, weet iedereen waar we het over hebben.
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ZZP of WZP ?
Maart 2015

"Ach, toen ik was ontslagen, ben ik maar gaan adviseren."
Over de afgelopen tientallen jaren is dit vaker gehoord. Tja, de
'advies'wereld. Het kan allemaal. Want als je je vinger opsteekt en
zegt: "ik ben adviseur" dan ben je het ook. Er is geen formele toetsing voor, geen toezicht op.
Hetzelfde deed zich voor gedurende de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw. Zij die werden ontslagen zeiden: "nou, en
toen ben ik gaan interimmen" (interim management). Sommigen
gingen trainingen geven. Weer anderen...... Het was je reinste
Wilde Westen.
Maar is er nu zo veel verschil met toen?
De term ZZP-er, zelfstandige zonder personeel, is van de laatste
jaren. Kleine zelfstandigen worden ze ook wel genoemd. Vroeger
heette het éénmanszaak, officiële term bij de Kamers van Koophandel.
Velen daarvan doen in 'zakelijke dienstverlening', veelal onder de
naam 'organisatie advies bureau'. En van die bureaus waren er in
2014 al zo'n 880.000, zo meldden de media in december 2014.
Natuurlijk zijn die 880.000 organisatie advies bureaus niet allemaal éénmanszaken of, in de tegenwoordige tijd, ZZP-er.
Er zijn mensen die bewust kiezen om ZZP-er te zijn. Het hoort bij
de nieuwe tijd waarin we zijn komen te leven en een veranderende
arbeidsmarkt waarin vaste banen steeds schaarser zijn. Het ondernemerschap trekt hen en velen zijn succesvol. Ze verdienen respect, zeker in tijden van crises.
Maar een niet onaanzienlijk aantal organisatie advies bureaus zijn
éénmanszaken, ontstaan door de grote werkloosheid waarvan ze
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het slachtoffer werden. Die bureaus zou je WZP-ers kunnen noemen, Werklozen Zonder Personeel, die uit nood langs die weg een
nieuw bestaan proberen op te bouwen.
Werklozen kunnen er niet altijd wat aan doen dat ze werkloos
worden. Het verliezen van een baan ligt niet altijd in hun handen
en ontslag is vaak een diep trieste aangelegenheid.
Maar er zijn er ook die ontslag kregen door regelmatig misfunctioneren. En het is niet onwaarschijnlijk dat ook die zich onder de
WZP-ers scharen, als organisatie advies bureaus. De bijnaam van
die bureaus is overigens GUDZK bureaus (Geld Uit De Zak
Kloppers).
Internet sites kunnen misleidend zijn. Want voor een geringe investering heb je tegenwoordig een gelikte website die indruk kan
maken. Maar dat is de buitenkant. Gelukkig doorzien doorgewinterde opdrachtgevers al snel welk vlees ze in de kuip hebben,
dat wil zeggen of ze een deskundige ZZP-er treffen of een WZP-er
die uit nood na ontslag dan maar uit arren moede een beetje is
gaan adviseren. Die vallen immers snel door de mand als je even
doorvraagt, vooral naar referenties.
Maar toch, de kans dat een opdrachtgever er in tuint, is niet ondenkbeeldig.
Met de toename van de werkloosheid is het voor ondernemend
Nederland opletten geblazen, vooral vanwege het enorme afbreukrisico dat de bedoelde categorie WZP-ers met zich brengt. Meestal
zijn ze daar onvoldoende tegen verzekerd en van een toch al kale
kip valt nu eenmaal weinig veren te plukken.
Voorts hebben ze meestal geen back-ups, collega's die hen bij
ziekte kunnen vervangen. Ook een enorm risico.
En verder zetten ze de tarieven onder druk door onderbieding om
in elk geval een project omhanden te hebben (veel bureaus kan je
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immers betitelen als ZZP-ers, Zelfstandigen Zonder Project). Het
nadeel van die onderbieding is dat experts en deskundigen geen
tarieven meer kunnen rekenen die overeenstemmen met hun kwaliteit.
Samengevat: ZZP-ers / WZP-ers zorgen ook voor niet onaanzienlijke marktvervuiling.....!

35

Aforisme: afgunst en jaloezie
Naar Godfried Bomans (schrijver, journalist, filosoof en media persoonlijkheid; Den Haag, 2 maart 1913 - Bloemendaal, 22 december 1971).

"Menigeen beschouwt en voelt het succes van de ander als een
nederlaag en het falen van zichzelf."
Geen wonder dat in Nederland de afkeer van sterke persoonlijkheden, vooral succesvolle, zo groot is en dientengevolge afgunst
en jaloezie welig tieren. Succes wordt vrijwel niemand echt gegund. Dus tot op het niveau van misgunnen: zelf kan je iets niet,
een ander wel......
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Ivo Opstelten, een ouderwetse regent
10 maart 2015

Eindelijk, eindelijk, eindelijk. En niet alleen omdat we dan van het
"..... eh ....." af zijn. Maar bovenal zijn we een bestuurder kwijt die
geen geloof kon opbrengen in de moderne tijd. Minister Ivo Opstelten is eindelijk .... eh .... opgestapt. Een wijs besluit dat hij vrijwel zeker niet zelf heeft genomen.
Een bestuurder die zo arrogant - met dat ...eh......, weinig dossierkennis, alles afdoend met een wat verheven gedragen toon alsof
het er eigenlijk allemaal niet toe doet, daardoor geen respect toont
voor de volksvertegenwoording en dus voor de democratie - is
iemand waarvoor de tijd te snel is gegaan en de opvatting over
regeren en besturen nog uit de jaren dertig van de vorige eeuw
stamt.
Ivo Opstelten leek dan wel een bestuurder van de bevolking te
zijn, en het moet gezegd, soms ging dat ook wel eens goed toen-ie
nog burgemeester was. Maar wie goed heeft opgelet, hoorde hem
woorden als 'het volk' en zo gebruiken en dat duidde op iets.
Als je hem in de Tweede Kamer zag en hoorde stuntelen, dan
vroeg je je als weldenkend mens af hoe hij daar telkens weer mee
kon wegkomen. En zie, de tijd doet z'n werk. "Elke Napoleon
vindt vroeg of laat zijn Waterloo," merkte een filosoof ooit op.
Tja, soms moet je er lang op wachten. Maar de ouderwetse hautaine regent Ivo Opstelten vond in de Teeven Deal inderdaad zijn
Waterloo. Het was niet meer te mannen met oude arrogante politieke middelen van een kleine honderd jaar geleden.
Laten we hopen dat hiermee de weg vrij is gekomen voor jonge
mensen die de oude politiek achter zich willen laten.
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Ontdekker Ebola schuldig aan uitbraken ?
10 maart 2015

De Vlaamse microbioloog Peter 'Baron' Piot is mede-ontdekker
van het Ebola Virus, in 1976 in Congo. De naam ontleende hij
toen aan een riviertje in die voormalige Belgische kolonie.
Hij kende de gevaarlijke aard van het virus, de enorme risico's
voor op de eerste plaats landen in Afrika en de toekomstige kansen dat het virus herhaaldelijk honderden, zelfs duizenden dodelijke slachtoffers kon veroorzaken, ook buiten Afrika.
Maar wat deed deze Belg, deze Baron, deze Professor Peter Piot er
aan om dat te (helpen) voorkomen?
Professor Peter Piot vindt na de 2014 Ebola uitbraken in Afrika de
"aanpak verkeerd" en dat men "te lang heeft gewacht" (NOS, oktober 2014).
Rijst echter niet de vraag of er eens onderzoek moet worden gedaan naar waarom Baron Peter Piot, nadat hij het virus [mede]
ontdekte, zelf geen moeite heeft gedaan om een vaccin te vinden?
Kan juist hem worden verweten dat hij wist hoe dodelijk en omvangrijk uitbraken konden zijn (er waren er in het verleden al, zij
het op beperkte schaal) en desondanks niets deed? Heeft juist hij
niet "te lang gewacht"?
Of bewoog hem iets anders om dat allemaal niet te doen?
Wie zijn levensloop of, beter gezegd, zijn internationale carrière er
eens op naslaat, kan tot de conclusie komen dat hij zijn eigen ambities met betrekking tot internationale roem, aanzien en reputatie
- die vrijwel niets met het ebola virus te maken hadden - belangrijker vond dan mensenlevens.
Daarvan uitgaande zou dat wel heel raar zijn. Want Congo was
ooit een Belgische kolonie. En een Belg die die mogelijkheid
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heeft, zou zich toch verplicht moeten voelen iets voor dat land
terug te doen......
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"Boer Zoekt Vrouw", over wie gaat dat eigenlijk ?
23 maart 2015

Het populaire NCRV-KRO programma wordt gepresenteerd door
Yvonne Jaspers.
In "De Wereld draait Door" van 23 maart 2015 onthulde ze, zo
tussen de regels door, waar het programma werkelijk om te doen
is. In elk geval niet primair om liefde tussen mensen tot stand te
brengen.
Want in de staart van DWDD was Yvonne Jaspers zeer expliciet:
"er moet nu maar een internationale versie van komen, en er moet
beter betaald worden."
Tja, hoe goed kan je jezelf verklaren....
Wie weet wordt het programma dus herdoopt in "The Yvonne
Jaspers Show".
Maar ja, eigenlijk was het dat al, toch?

40

Over de Dreesmannetjes en V&D
23 maart 2015

Het gaat slecht met het eens zo gerespecteerde warenhuis.
De familie Dreesman bezit 1,6 miljard Euro (2014, Quote 500).
Een familiekapitaal dat ze over tientallen jaren onttrokken aan
V&D c.s. Het kapitaal werd gedurende een aantal jaren uit Nederland naar België weggesluisd. De familie woont overigens ook
daar, althans, formeel en dus voor de belasting.
De Dreesmannetjes behoren tot de 10 rijkste Nederlandse families.
Voor zo ver bekend zijn ze nog altijd op een of andere manier
mede-eigenaar van V&D, dus ook van de problemen van V&D,
toch......? Zij zouden ze kunnen helpen oplossen en ik denk dat
hun kapitaal daar toereikend voor is; alleen al de jaarlijkse rente
op dat geld. Maar ja...... Wie gaat er aanbellen bij hun landhuizen
om hen te verleiden iets voor het noodlijdende bedrijf, waaraan zij
hun rijkdom en welstand te danken hebben, te doen?
Het doet me denken aan een ontmoeting die ik ooit had met Ronald Jan Heijn, een van de nazaten van kruidenier en later grootgrutter Albert Heijn. We spraken elkaar eertijds op een terrasje
aan de Westeinder Plas, bij Kudelstaart.
Zijn toenmalige excentrieke activiteiten, waaronder het esoterisch
centrum Oibibio aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam, en nog
veel meer van die boterzachte kost, vernietigden scheppen kapitaal. Daar deed hij tot m'n stomme verbazing nogal losjes over.
"Want ach," zo sprak hij nonchalant, "als ik geld tekort kom, vaar
ik even naar de overkant....." (overkant: een soort landtong in de
Westeinder Plas waarop de kapitaalkrachtigen uit het Albert Heijn
concern wonen, althans toen, en daaglijks hun erfdelen incasseren
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en vergroten).
Ik hoefde niet te vragen wat-ie daar dan zou gaan doen........
Want net als de Dreesmannetjes hebben ook de Heijntjes goed
voor zichzelf gezorgd en die zorg duurt nog voort, als je begrijpt
wat ik bedoel. Maar zodra Albert Heijn, zoals nu, in schier onoplosbare moeilijkheden aan het komen is, zullen de Heijntjes niets
terug willen geven aan hun bron van rijkdom en welstand.
Er is nog zo'n verhaal. In Duitsland, de drogisterijketen Schlecker.
Die bungelde al jaren en ging in 2011 failliet.
De familie Schlecker, onder leiding van oprichter Anton Schlecker, werd gevraagd te herinvesteren in de 104 winkels die zij tot
dat jaar over geheel Duitsland nog hadden overgehouden. Dit,
tegen de achtergrond van faliekant mismanagement, met name
door zijn kinderen (die na dat faillissement in topfuncties in dienst
traden van een Duitse transportonderneming en ook dat bedrijf
naar een faillissement wisten te leiden).
Anton's antwoord, en dat van zijn kinderen Meike en Lars, was
een onverbiddelijk 'nein'. Want tja, ze leefden toch wel erg riant
van de ruim 4 miljard Euro die zij zich als familiekapitaal over de
jaren heen, en vooral door - naar later bleek - stringente onderbetaling van het personeel, hadden toegeëigend......
Soms hoor je nog wel eens een overtuigd socialist zingen: " 't Is de
schuld van 't kapitaal". Zit wat in. Vooral als 'het kapitaal' de
belasting ontwijkt.
Mogelijk kennen de in miljarden badende Dreesmannetjes, de
Heijntjes, de Brenninkmeijertjes, de Schleckertjes en niet te
vergeten de Oranjes elkaar wel van hun boten die in St. Tropez,
Monaco, op de Antillen of op andere weelderige plekken gezellig
naast elkaar liggen. Of van hun huizen in Griekenland, Afrika, op
paradijselijke eilanden en zo meer. Of van gezamenlijke bezoeken
aan exclusieve modehuizen in Parijs, Rome, Londen. Of van
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Millionair Fairs. Desnoods van de Hiswa. Of van gezellige jachtparijtjes in kroondomeinen. Om maar wat voorbeelden uit de lucht
te grijpen.
Of de familie Deen van de supermarktketen uit Hoorn ook alleen
nog maar het familiekapitaal beheert, exclusieve modehuizen aandoet, Millionair Fairs en galerieën bezoekt, is niet bekend. Maar
zodra dat het geval is, zullen de Deentjes dat zonder twijfel gezellig samen met de Dreesmannetjes, de Heijntjes, de Brenninkmeijertjes, de Schleckertjes en niet te vergeten de Oranjes doen.
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Fietsen in Amsterdam
April 2015

Al enige jaren is zo hard mogelijk fietsen buitengewoon trendy en
populair in Amsterdam, vooral onder vrouwen met een of meerdere kinderzitjes op hun fietsen. Die lijken het meeste haast te
hebben. Of zijn zij alleen maar trendies?
De vraag rijst of er ook geváren kleven aan die mode van hard
fietsen op gewone fietsen - we hebben het (nog) niet over E-Bikes;
die zijn een hoofdstuk apart.....
Allereerst moest natuurlijk worden vastgesteld of mijn observatie
wel juist is. Zo hard mogelijk fietsen? Is het wel mode, is het wel
een trend? Of verbeeld ik me dat?
Ik probeerde het uit.
Een trendy voor me fietste behoorlijk hard. Voorover gebogen en
wat overdreven schokschouderend schoot ze iedereen voorbij.
Telkens keek ze sneeky achterom of ze wel voorbij wàs. Daarbij
trok ze een toffelemonen gezicht, zo van 'kijk mij toch eens'. Ik
volgde haar met gelijke snelheid, zo'n 24 km per uur. Na enige tijd
belde ik m'n fietsbel. En ziedaar, ze begon nog harder te trappen.
Een koddig tafereel.
Ik herhaalde de test met andere trendies. Sommigen reden 23 of 24
weer anderen bijna 30 km per uur; gewoon vlak, dus niet van een
brug of talud af. Er gebeurde telkens hetzelfde.
Kortom, mijn test wees uit dat niet toevallig hard wordt gefietst
door mensen met sterke benen. Nee, het is gewoon een trend.
Ik kan ook hard fietsen, al doe ik dat vrijwel nooit. Dus fietsbelde
ik weer eens, zette me op de pedalen en fietste een hard fietsende
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trendy voorbij. Toen ik sneeky achterom keek, zag ik een trendy
frusty, met een grimas dat iets van een citroen had. Ja, het volledige bewijs was daar: hard fietsen is een trend.
Nog afgezien van de gevaren die de rijdende doodskisten, de
bakfietsen, opleveren, is hard fietsen op een gewone fiets zonder
extra aandrijving evenmin zonder gevaren. De fietser (v/m) zelf
kan onaangenaam hard in aanraking komen met een lantaarnpaal
of een bus. Maar ook aanrijdingen met mede-fietsers die langzamer rijden, kunnen nogal wat leed veroorzaken.
Er zou een algemene regel moeten gelden dat op fietspaden niet
harder mag worden gefietst dan bijvoorbeeld 20 km per uur, da's
al hard zat, zo is mijn ervaring. Alles dat harder fietst, zou - zoals
voor E-Bikes gaat gelden - op de rijweg moeten.
Bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht zou dat betekenen dat
die hardfietsers (v/m) een B-wegen route moeten kiezen of gewoon op de A 2 naar de Domstad moeten trappen......

45

Avro-Tros Radar rariteit
6 april 2015

Radar is een even gehaat als gewaardeerd televisie programma van
Avro-Tros, onder 'liefhebbers' (v/m) ook wel 'De Antoinette Herzenberg Show' genoemd.
Gehaat omdat het programma niet altijd de juiste toon treft en
soms resultaten op de buis brengt die later niet met de werkelijkheid blijken te kloppen.
Gewaardeerd door het gemiddelde publiek vanwege het spektakel
gehalte. Afkraken en afbranden ligt ons Nederlanders (v/m) blijkbaar nogal, zo bewijzen de kijkcijfers.
Maar afgezien van dit al en ook van Kenau Antoinette is er wel
iets heel vreemds met dat programma.
"Meedoen aan het testpanel is gratis!" krijt Keizerin Antoinette
per aflevering ter promotie van deelname aan dat panel.
Hè? Wat zullen we nu hebben?
Is er zo langzamerhand een contra-Radar nodig om rariteiten en
onzin bij het programma Radar aan de kaak te stellen?
Vermoedelijk wel.
Want de statistische resultaten van het testpanel worden door
Radar gebruikt voor het programma.
Gratis?
Het suggereert dat je blij zou moeten zijn dat je niet hoeft te
betalen om mee te kunnen doen, om je informatie te leveren......
Is het niet logischer dat Antoinette zou betalen voor de waardevolle gegevens die het testpanel telkens weer oplevert en in feite
een bijdrage aan het programma zijn?
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Het elektronisch medisch dossier en privacy
08-1996 / 04-2015

Wij Nederlanders (v/m) zijn meer en meer bezig om van van alles
en nog wat halszaken te maken. Alsof we niets beters te doen hebben, denk ik wel eens. Desnoods slepen we er de hele geschiedenis van onze natie bij - vooral de zwarte bladzijden - of zelfs de
wereldgeschiedenis. We schromen ook niet om met zaken waar je
toch echt wel vraagtekens bij kan zetten ons rechtssysteem te beasten. Is dat nu echt nodig? Voor de kwestie Zwarte Piet, ons traditionele en folkloristisch kindermaatje, of het verleden van zeeheld Michiel de Ruyter nu er een film over de man is verschenen?
Of je dit wonderlijke gedrag moet plaatsen onder het bijna dwangmatige notoire polderen of de wat ziekelijke en onomkeerbare
klaagmentaliteit van ons volkje, laat ik in het midden.
Maar misschien wel daarom zijn wij Nederlanders (v/m) ook zo
goed in het gebruikmaken van wetgeving. Daar is in principe niets
op tegen, daar zijn wetten nu eenmaal voor. Maar je kan ook daar
vraagtekens bij zetten. Want àls er ook maar ergens een wetje voor
is, dan zullen vele Nederlanders (v/m) niet nalaten te zoeken en te
speuren naar een gebeurtenis of een feit om nu eens lekker gebruik
van dat wetje te kunnen maken, ongeacht of dat ergens toe dient of
niet, ongeacht hoe nietig het onderwerp in het grote geheel ook is.
Een voorbeeld is de wet op de privacy, die Nederlanders te pas en
te onpas, en met alle graagte op van alles en nog wat van toepassing maken, tot op detailniveau.
Al in 1996 probeerde een Frans bedrijf de Medicard in Nederland
te introduceren.
De Medicard was een kaart met een chip er in, zoals we die al vele
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jaren kennen in de bankpas, creditcard en zo meer.
Op die chip kon een zeer groot medisch dossier, gerubriceerd en
wel in mappen.
Bij een bezoek aan de huisarts, kon de arts de Medicard in een
lezer van zijn computer stoppen en met behulp van een unieke
code, waarover alleen de huisarts zou beschikken, kon hij het medisch dossier van de patiënt direct voor zijn neus hebben.
Na consult/diagnose of anderszins kon de huisarts het dossier bijwerken, de kaart sluiten en teruggeven aan de patiënt.
Iedereen in Nederland zou zo'n kaart al dan niet verplicht bij zich
dragen, zoals zijn paspoort, rijbewijs e.d.
Mooi. Heel efficiënt ook. Maar dan komt het of, beter gezegd,
niet.
De kaart kwam er niet omdat Nederlanders vonden dat die inbreuk
zou maken op hun privacy.
Want, bij een calamiteit zoals een aanrijding, een hartaanval of
wat dan ook, zou ambulance personeel moeten kunnen beschikken
over de toegangscode van de Medicard. Dat was te regelen middels een gesloten landelijk registratie systeem dat alleen toegankelijk zou zijn voor artsen en paramedici.
Dat werd door Nederlanders niet vertrouwd. De Medicard kwam
er om privacy redenen dus niet. En sindsdien is al heel veel water
door de Rijn gestroomd, zonder dat het elektronisch medisch dossier er kwam........
Maar wat is sindsdien, 1996 en tot de dag van vandaag, het gevolg?
Als je privacy overwegingen op de ene schaal van de weegschaal
legt en snelle behoefte aan behandeling en zorg op de andere, dan
zal ieder weldenkend mens de schaal naar de kant van behandeling
48

en zorg laten doorslaan.
Overkomt je iets ernstigs, dan komt er een ambulance. Die doen
de eerste behandeling, indien mogelijk. Maar die kan verkeerd
uitpakken als het ambulance personeel er niet mee bekend is of
iemand aan iets lijdt, reeds onder behandeling is, gebruik maakt
van bepaalde medicijnen en zo voort.
Nogmaals, wat is belangrijker, je gezondheid of privacy regels die
daar inbreuk op maken, je gezondheid of het bestaan van wetjes?
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Ondertussen

(
Naar aanleiding van de dit jaar
geconstateerde 'verkwalling' van de Waddenzee
merkte iemand op dat dat proces al jaren
in heel Nederland gaande is.
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Jatten: een vreemde populaire trend
20 april 2015

In Amsterdam, de stad waarin ik geboren ben en opgroeide, heeft
'jatten' een andere betekenis dan 'stelen'. Als kinderen jatten, ach,
dan was je er wat mild over: een appeltje bij de groenteman of zo,
niet zo erg want daarbij bleef het meestal wel.
Maar dat jatten nog eens een trend zou worden onder volwassenen, nee, daaraan heb ik nooit gedacht.
Het overkwam me overigens niet de eerste keer, maar daarover
later.
Gisteren was ik even bij een tuincentrum om wat plantjes, potten
en zo meer te kopen. Een groot tuincentrum, dus heel wat gelopen.
Het heeft een restaurant. De kar met verzamelde spullen bij de ingang er van gezet en koffie met wat erbij gehaald. Wel, na dat genoegen de kar weer gepakt en doorgereden naar de kassa. En wat
bleek daar? Er was een plantje en een potje minder dan ik had verzameld. Ja, ja, toen die kar bij het restaurant stond, er dus door
iemand uitgehaald.
Ik was stomverbaasd en vroeg aan de caissière of dat wel vaker
voorkomt. Ze schoot in de lach en zei "Meneer, u moest eens
weten, het is schering en inslag."
Zoiets was me al eens eerder overkomen. Een paar jaar geleden. In
de supermarkt.
Een trendmams, je kent ze wel, een oudere bakfietsmoeder, een
dertiger, met twee dreinende kinderen, een permanent frusty grimas in het gezicht, staccato sprekend, telefoon aan het roodgloeiend oor, een mams die de boodschappenkar opzettelijk midden in het pad laat staan, meende dat ik niet zag dat ze een pot
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biologische pindakaas uit mijn kar nam. Ik sprak haar vaderlijk
aan met de woorden: "dame, vergis je je niet een beetje?" Geërgerd antwoord, want ze was betrapt: "Nee, hoezo, zeikerd?" Dus
ik: "Beetje beleefd blijven, hoor, en zet die pot maar terug in m'n
kar." Zij, trendy afzeikend grinnikend: "Hoe kom je er bij, je haalt
er zelf maar eentje, hoor" en beende weg, onderwijl op luide toon
heftige standjes toekennend aan de twee dreinerige kinderen
- heet zoiets niet projectie?
Ik schoot een beetje in de lach, maar besefte niet dat ik de voorbode van een trend meemaakte.
'Jatten voor Volwassenen'....., misschien gaat iemand er nog wel
eens een boek of, beter nog, een handleiding over schrijven. En
dat is niet onwaarschijnlijk, nu Joh. P. Meijer, loodgieter te Beetsterzwaag onlangs zijn boek over lood publiceerde met als titel
"Loodzwaar". Er is vast wel een trendmams met bakfiets die al
bezig is de uitgave "Grensverlegging, hoe super is dat !" voor te
bereiden.
Ik sprak met mijn buurman over deze trend (de man treedt in
kleine kring soms op als satiricus en, in het passende seizoen, als
Paashaas, Pinksterbloem of Sint Nicolaas). Hij reageerde met het
voornemen zelf maar eens een boek te schrijven. Titel? "De
Vertrutting van Wormen en Naarden".
Nu denk je, het verhaal is af. Maar niets is minder waar. Een
naschrift (25 april 2015). Hoezo trends.
Vanmorgen was ik weer even bij de supermarkt. De aardbeien
waren in de aanbieding. Zagen er aantrekkelijk uit. Dus twee
doosjes meegenomen. Bij de kassa was het druk. Wachten,
wachten. Achter me werd een trendmams ongeduldig, begon met
haar handen op de kar te tikken en met haar hakken op de vloer te
tappen. Al ergerlijk genoeg. Maar ze zag vervolgens de doosjes
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aardbeien in mijn kar, jatte er een grote aardbei uit en at 'm op. Ik
keek haar verbijsterd aan. Ze grinnikte schaapachtig, zoals trendies doorgaans doen, een beetje lullig en afzeikend, en zei provocerend: "Hmmm, lekker, aardbeien," waarna ze nog harder grinnikte.
Nu kan ik een goede grap best waarderen, maar dit........
Want toen ik reageerde met: "En nu?" keek ze me arrogant aan en
zei staccato: "Ja wàt nu? Je hebt ze nog niet eens betaald, man,
toch?"
Hoezo trends. Ze heeft vast een bakfiets, mag soms in de dikke
leasebak van manlief rijden en noemt haar kinderen zonder twijfel
haar 'godjes'.
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De productiviteit in Nederland
april 2015

Over dit thema is recent een aantal rapporten verschenen. Het
merendeel daarvan bevat de uitkomsten van gedegen wetenschappelijk onderzoek.
Die uitkomsten zijn erbarmelijk en bedroevend. In woorden
samengevat: Nederland werkt niet hard! De gemiddelde productiviteit is bijzonder laag, onder de 50% met een bovengrens van
55% (in de jaren zeventig van de vorige eeuw lag dat minimaal op
70% met een bovengrens van 87%).
Behalve in de kleine bedrijven. In middenstands- en andere kleine
bedrijven, die voornamelijk worden gedreven door eigenaren en
hun familie, alsmede bedrijven waarin het accent ligt op handwerk
(van bouw tot baggeren) is de productiviteit nog wel bijzonder
hoog. Dat geldt ook voor de zorg aan huis. Maar helaas niet voor
de zorg in medische centra en ziekenhuizen.
Opmerkelijk in de resultaten is tevens dat naarmate het einde van
de crises naderde het ziekteverzuim weer begon toe te nemen.
Evenzeer opmerkelijk is ook dat, naarmate de crises oplosten, personeel op minder geschikte momenten vakantie- en snipperdagen
begon op te nemen. Zoals bekend zijn de maanden februari tot en
met april en september tot en met november van het grootste
belang voor het bedrijfsleven - dat wordt ook wel het jachtseizoen
genoemd waarin omzetten moeten worden gehaald en gerealiseerd.
Vanzelfsprekend zijn in de resultaten de (in 2015) 1 miljoen ZZPers, werklozen en vrijwilligers niet opgenomen.
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Het slechtst wordt gepresteerd in kantoorbanen in commerciële
bedrijven. Banen waarvan er overigens de meeste zijn.
Op de tweede plaats komen de kantoorbanen bij de overheden,
met inbegrip van alle vormen van onderwijs.
Een van de verklaringen voor de productiviteitsmalaise blijkt de
smartphone in combinatie met de sociale media te zijn. Personeel
wordt voortdurend door die combinatie in beslag genomen, ten
koste van de productiviteit. Eens te meer omdat tevens het concentratievermogen wordt aangetast door voortdurende onderbrekingen in het werk door die social media, terwijl die onderbrekingen voornamelijk het privéleven betreffen.
Tenslotte was een van de uitkomsten dat het merendeel van
werkend Nederland op de eerste plaats geïnteresseerd is in de
hoogte van het loon of salaris en - vooral - het tijdstip van ontvangst daarvan.
Op de tweede plaats gaat de interesse uit naar de kansen op loonsen salarisverhogingen, promotie en lease-auto's (inclusief merk,
type en bijtelling).
Op de derde plaats gaat de interesse uit naar het aantal vakantieen vrije dagen, terwijl vakantie en activiteiten in de vrije tijd
topics in de hedendaagse kantoorcultuur zijn.
Interesse in het werk dat moet worden gedaan komt op de vierde
plaats.
Allemaal het gevolg van de saliegeest en het minimalisme in ons
land dat deels binnensloop met de zesjes cultuur in het onderwijs?
Maar op deze vraag geeft geen van de rapporten antwoord.
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Voetbal, tijd voor een Technische Divisie?
21 april 2015

Voor veel echte liefhebbers is het voetbalspel al tientallen jaren
niet aantrekkelijk meer. De verwording, de hardheid, al die belangen, het grote geld, jongetjes die multimiljonair worden en zo
voort. Die liefhebbers, vermoedelijk nogal talrijk, gaan niet meer
naar het stadion. Het is geen voetbal'spel' meer.
Onlangs werd de jaarlijkse Wedstrijd voor de Armoede gespeeld,
met veel oud-internationals die vanwege gebrek aan conditie gedwongen zijn om hun technisch kunnen te tonen. En dat was een
puur genot om naar te kijken. Wat kan een rasvoetballer, hoe oud
hij ook is geworden, toch mooie dingen met een bal doen.
Maar eh......, rijst dan niet de vraag of er misschien zo langzamerhand niet eens een Technische Divisie moet komen, waarin men
terugkeert naar de essenties van het voetbalspel?
Een Technische Divisie die de echte liefhebbers trekt?
Ik denk dat stadions vol zullen stromen, wanneer elftallen louter
om de techniek en met plezier spelen. Met zinvolle regels, zoals
geen lichamelijk contact, geen slidings, geen buitenspel, geen
grote bedragen als beloning, een streng selectiebeleid bij clubs en
KNVB, een statuut waarin die regels staan en dat spelers als ware
het een contract ondertekenen, en zo voort.
Bovendien, vrouwen kunnen ook goed voetballen: gemengde
elftallen!
Ja, dit heeft beslist grote kansen. Te meer omdat wedstrijden in
het teken van goede doelen kunnen staan. De opbrengst gaat voor
het overgrote deel naar wisselende goede doelen. Voetbal krijgt
dan ook weer echte maatschappelijke relevantie.
56

En wat gezegd van internationale en intercontinentale wedstrijden
in dit opzicht, uiteindelijk eens echt mooie wereldkampioenschappen Voetbal in landen die die aandacht goed kunnen gebruiken, en zonder miljarden te hoeven investeren om andere landen
de loef af te steken in het bidbook omdat een ouwe kreukel zoals
Blatter het allemaal zo graag in weelde trekt?
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Koningsdag of Oranjedag?
23 april 2015

Wat bindt ons Nederlanders (v/m) nu werkelijk? Een belangrijke
vraag.
Inclusief zij die de monarchie verwerpen zullen antwoorden: de
kleur oranje.
Dus waarom dan nog Koningsdag of Koninginnedag?
Koninginnedag werd vanwege de verjaardag van Koningin Juliana
op 30 april gevierd.
Maar april doet wat-ie wil, zo zegt men. En dus verregende menige Koninginnedag. Bij 8 graden bibberende natte kinderen in een
park die met blauwe vingertjes nauwelijks hun kunstjes konden
opvoeren. Op vrijmarkten werd niet zelden een houtkachel waargenomen, zelfs een petroleumstelletje, en liters hete thee en koffie;
mensen gevat in ski-jacks en met dekens om zich heengeslagen.
Heel feestelijk, nietwaar?
Hoeveel mensen 's anderen daags het bed moesten houden om te
bekomen van de feestelijke beproevingen, vermeldt de geschiedenis niet.
Koning Willem Alexander wist het nog beter; ja, ja, het is me er
eentje. Weg met al dat gekneuter van Oud-Hollandsche spelletjes
en dito vermaak. Geen traditionele dansjes, geen koekhappen,
geen toiletpot slingeren meer. Modern, innovatief Koningsdag
vieren. "Maar eh...., dan wel op 27 april natuurlijk, want dan ben
ik jarig," zo verordonneerde de Koning zijn onderdanen. Hoe
groot de kans is dat kinderen in een park weer een pleurisje of
longontsteking oplopen, er petroleumstelletjes ontploffen en
houtkachels bij windkracht 7 tot branden in naburige panden
leiden, heeft de zelfbenoemde nog altijd op everzwijnen jagende
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adel, de monarch, zich niet afgevraagd. Hoeveel het aan gederfde
inkomsten en arbeidsongeschiktheid kost als 's anderen daags half
Nederland het bed moet houden met warme kruiken, kruidenthee,
aspirine, vitamine C, antibiotica, evenmin.
En Nederland is zo dociel om dat allemaal nog te accepteren ook,
terwijl de monarchie meer en meer ter discussie is komen te staan.
't Is dat we een prachtige en indrukwekkende prinses Maxima hebben (ja, prinses, want hoezo koningin? Het was toch ook prins
Bernhard ook al was hij de baas in huis!), maar anders......
Koninginnedag vanwege de verjaardag van Koningin Wilhelmina
werd op 31 augustus gevierd. De late zomer dus en ouderen die
die Koninginnedagen eertijds vierden, verhalen nog altijd van de
zo gezellige zonovergoten feestelijkheden buitenshuis.
Vraag je in dit verband eens af of hoe vaak bijvoorbeeld de "Uitmarkt" in Amsterdam, altijd het laatste weekeinde van augustus, is
verregend of weggespoeld. Vraag je af hoe vaak het daar op het
Museumplein maar 8 graden was......
Is de conclusie dan niet dat innovatief Koningsdag of Koninginnedag vieren maar beter in de zomermaanden kan opdat niet alleen
de Koning of Koningin er plezier aan beleven, maar ook - en
misschien wel vooral - alle 'onderdanen', kinderen voorop?
Maar dan nog.
Waarom vieren we eigenlijk de verjaardagen van zelfbenoemde
adel dat zich staatshoofd noemt, met majesteit en hoogheid wil
worden aangesproken, maar in niets verschilt van de marktkoopman, de vuilophaler of de manager van een supermarkt en de
directeur van een grote multi-national.
Wat is dat toch?
Het merendeel van de Nederlanders (v/m) trekt z'n schouders op
over het Koningshuis of is er tegen. En toch zijn we van tijd tot
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tijd saamhorig vanwege de monarchie, bij rampen, tegenspoed
maar ook als er iets te vieren valt, bij grote sportevenementen en
wat al niet meer. Is dat omdat dan de Koning of Koningin verschijnt of aanwezig is? Of scharen we ons allemaal achter onze
nationale kleur, Oranje. Kortom achter Oranje of achter ene Willem, Beatrix, Juliana of Wilhelmina van Oranje?
Een "Oranjedag" is de oplossing, een vaste datum, bijvoorbeeld
eind augustus. Een nationale dag met een nationaal feest. Iedereen
in het oranje, overal feestelijke opvoeringen, nieuwe en oude
kunstjes, traditionele folkloristische uitingen, noem maar op. Dan
maar voor de burgemeester of zo of, beter, voor ons allen, de
bevolking. Gewoon een dag van nationale eenheid en vrolijkheid
voor ons allemaal.
En als een koning of koningin langs wil komen, prima hoor!
Op deze manier zou Nederland tevens weer voldoen aan de oorspronkelijke reden voor de viering uit 1885, toen op 31 augustus
voor de eerste maal op initiatief van hoofdredacteur J.W.R. Gerlach van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad een
Prinsessendag werd gevierd op de verjaardag van de toen vijf jaar
oude Wilhelmina, met als doel de nationale eenheid te benadrukken. Deze eerste editie vond overigens plaats in de stad Utrecht,
maar dat terzijde.
Ondanks dat dat de bedoeling helemaal niet was, hebben de Oranjes zich het feest gaandeweg toegeëigend om zich uitgebreid en
peperduur te laten fêteren op Koninginnedagen en - inmiddels een Koningsdag.
Terug dus naar de oorspronkelijke bedoelingen, de "Oranjedag",
een feest voor de eenheid onder de bevolking. Niet gebonden aan
verjaardagen van de al zo geprivilegieerde zelfbenoemde adel, de
Oranjes.
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Handig ook wanneer weer een ander de troon bestijgt. De vieringsdatum hoeft dan niet weer te worden veranderd en de woorden Koninginnedag of Koningsdag zijn dan evenzeer verleden
tijd.
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Pesten in het werk, wat toont het aan?
28 april 2015

Vandaag, dinsdag 28 april 2015 en een dag na Oranjedag c.q.
Koningsdag, is een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden over
de effecten van pesten op de werkvloer. Een breed verbreid fenomeen waaronder veel personeel en veel organisaties lijden. Meer
dan we denken.
Maar je kan je afvragen wat de Tweede Kamer daarmee moet, met
die petitie. Moeten we alles op het bordje van de regering leggen?
Of is er iets aan de hand dat op de werkvloer zou kunnen worden
opgelost ?
Pesten is een van de laagste vormen van sociaal gedrag. Asociaal
dus, en een vorm van agressiviteit, hoe pesten zich ook uit.
De oorzaak is tweeërlei.
Enerzijds is het pestgedrag een voortvloeisel uit de vervaging van
normen en waarden in de samenleving en dientengevolge de verharding vanuit een toenemend dierlijker 'ik' gedrag.
Het is eertijds ook gestimuleerd. In de jaren negentig van de vorige eeuw vond je onder andere in de Veronica Gids onderin op
nagenoeg elke pagina commerciële advertenties van aanbieders
van de Treiterlijnen, Afzeiklijnen en Jaloezielijnen. Je kon daarmee iemand - en het kan waarschijnlijk nog - anoniem telefonisch
laten treiteren, afzeiken en jaloers maken. En dat werd dan als
'leuk' ervaren, door de treiteraars, afzeikers en jaloersmakers
(v/m).
De enige remedie tegen pesten en treiteren op de werkvloer is er
tegen optreden.
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Maar daarmee raak je de andere kant van het probleem.
Dat pesten en treiteren op de werkvloer dusdanig onaanvaardbare
vormen heeft aangenomen dat er petities aan de Tweede Kamer
moeten worden aangeboden, toont ook aan hoe zwak het grote
contingent omhoog gevallen managers, de 'Leidinggevenden' in
ons land, is. En wellicht tevens dat wat onder leidinggevenden
wordt verstaan zelf aan pesterij en treiteren deelneemt.
Nochtans is er een derde dimensie.
Er is blijkbaar zo veel beschermend bedoelde wetgeving dat een
leidinggevende die eens wil doorpakken op dat pesten en treiteren
door die wetgeving voor de voeten wordt gelopen.....
Misschien begint de oplossing wel door die wetgeving deels op te
heffen, zodat leidinggevenden - mits daartoe in staat, hoe twijfelachtig dat ook is - zonder risico's de draak van pesten en treiteren
te lijf kunnen gaan.
De overheid zal nooit een andere oplossing dan deze kunnen bieden.
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Albert Heijn en Delhaize, aanstaand Megadebacle?
12 mei 2015

Albert Heijn is al enige jaren op haar retour. Meeliften met prijsvechters zoals Lidl, Dirk, Aldi en Jumbo heeft de grootgrutter
meer nadelen dan voordelen gebracht.
Het Belgische Delhaize ondergaat al jaren hetzelfde lot. Heeft
bovendien nogal het een en ander met haar personeel te stellen
(gehad).
Is min maal min plus? Of zondigt een fusie tussen twee kreupele
supermarkt concerns tegen die rekenkundige wet?
Het staat vast dat Albert Heijn steeds meer terrein verliest. Het is
onwaarschijnlijk dat zich dat snel ten goede zal keren. Want met
het voorbij gaan van de crises, is de aandoening waaraan Albert
Heijn in werkelijkheid lijdt, geen verleden tijd.
Voor het verval is een simpele verklaring. Ik heb Dick Boer - het
opperhoofd van het Nederlandse Albert Heijn - daar meermaals
opmerkzaam op gemaakt. Maar arrogant als ze bij Albert Heijn
nogal kunnen zijn, reageerde hij er nooit op.
Die simpele verklaring is ook van toepassing op het verval van
Delhaize. Daarmee heb ik nooit contact gehad. Maar ik vermoed
dat men ook daar niet naar de simpele verklaring wil luisteren.
Immers, waarom zouden Albert Heijn en Delhaize elkaar vinden
als ze erg zouden verschillen van bedrijfscultuur?
De simpele verklaring heeft te maken met het gedrag van klanten
en het onderscheid in klanten categorieën. Mede door de crises
sinds november 2007 kwam het accent te liggen op de prijzen.
Albert Heijn meende twee vliegen in een klap te vangen door mee
te gaan met het prijsvechten, derhalve meer dan haar traditionele
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publiek te kunnen winnen èn haar traditionele publiek te kunnen
behouden.
Maar het tegenovergestelde gebeurde. De klanten voor de laagste
prijzen bleven goeddeels uit, terwijl de traditionele klanten percentje voor percentje naar andere supermarkten vluchtten.
Vluchten is het juiste woord. Want wie prijsvecht, moet de kosten
drukken. Dus wordt er niet 's nachts, maar overdag bevoorraad; de
nachttarieven van transporteurs zijn vanzelfsprekend hoger dan de
dagtarieven. Met als gevolg dat de schappen steeds meer tijdens
winkeluren worden gevuld. Bovendien door te jong en dus goedkoop personeel dat zich geen zier van klanten aantrekt. Die staan
in de weg als je een artikel wilt pakken of rijden je omver met
karren. Die chaos verdraag je nog wel bij prijsvechters maar niet
bij Albert Heijn.
En daar is dan het toverwoord: bij prijsvechters ga je snel boodschappen doen en op de koopjes af, bij Albert Heijn ging je winkelen. En dat deed vooral het publiek dat best een centje te verteren heeft en de kwaliteit van het rustig kunnen winkelen bij
Albert Heijn op prijs stelde. Daarvoor, voor die service, was dat
publiek bereid wat meer te betalen.
Het is dus onwaarschijnlijk dat Albert Heijn en Delhaize een
gelukkig huwelijk zullen beleven. Redeningen vanuit bedrijfsvoering en wat dies meer zij, met megalomane overwegingen, zijn
niet in het belang van klanten, en zeker niet de van oudsher traditionele klanten. Zo lang bij Albert Heijn en Delhaize niet kan
worden gewinkeld zoals het kapitaalkrachtige publiek dat graag
wil, is de fusie gedoemd te mislukken. Zij die kunnen besteden,
blijven steeds meer weg en bij prijsvechten zijn bovenal de marges laag. Beide beïnvloeden de omzet en winstgevendheid in
negatieve zin, of je op drie na de grootste grootgrutter ter wereld
meent te zijn, of niet.
Mark my words.
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Aaiaaiaai werd Ai ai ai
20 mei 2015

Anouk, The Common Linnets (vertaald: Gewone Kneuzen),
Trijntje Oosterhuis.
Wat gek toch dat telkens artiesten naar het Eurovisie Songfestival
worden gestuurd waarvan de carrière op slot zit.
Dat lijkt niet zo te zijn, maar toch. Want de carrière krijgt in al
deze gevallen pas weer gang zodra is aangekondigd dat die en die
artiest naar het Songfestival gaat. Dan is er opeens weer volop
belangstelling en lijkt het alsof de populariteit voordien eveneens
groot was.
Maar goed, dat allemaal terzijde. 19 Mei 2015, Wenen: Trijntje
Oosterhuis met "Aaiaaiaaaaai".
Toen ik het nummer "Walk Along", waarmee het gewoonlijk nogal arrogante treintje Oosterhuis het Songfestival zou gaan winnen,
voor het eerst hoorde, schoot ik nogal in de lach. Ik moest denken
aan een komisch nummer van André van Duin, "Als de Klokken
weer gaan Luiden". Daarin vraagt hij een mede-monnik: "hoe is
het met je voet?" De mede-monnik had blijkbaar de klepel van de
klok op zijn voet gekregen en ik vermoed dat-ie toen luidkeels
heeft geroepen: "Aaaiaaaaiaaaaiaaaiaaai."
Anouk zou het nummer voor Trijntje hebben geschreven. Dat is
niet zo. Ze schreef alleen wat tekst. 'Wat tekst' is zonder meer correct. Want veel andere tekst dan 'Aaiaaiaai' bevatte het nummer nu
eenmaal niet. Maar hoe dan ook, ze moet die passage uit André
van Duin's nummer heel goed hebben gekend.......
Trijnie Oosterhuis heeft het niet gehaald. Dat verbaasde me niet.
Ik heb haar gisteravond ervaren als een diep in rouw gedompelde,
66

wraakzuchtig schreeuwende feeks met een angstaanjagende uitstraling. Sowieso al niet een van de mooiste vrouwen en dan ook
nog in een zwarte broekzak, een soort vleermuispak, grimmige
opmaak met nog schevere valse ogen, met grove zwarte bergschoenen, en dan met de benen wijd stampen...... Nee, enige
charme en élégance ging sowieso niet van haar uit. En tenslotte
die stem. Toegegeven, ze kan best aardig zingen, vooral als ze dat
in muzikale samenwerking met haar broer doet - dat leverde
eertijds nog wel eens een succesje in de Randstad op. Maar als je
het bestaat om te proberen op een internationaal podium met de
louter Nederlandse cult van zo hard mogelijk zingen het publiek
en de vakjury te overtuigen, dan heb je niet goed over de zangkunst, het Eurovisie Songfestival en jezelf nagedacht. Geen wonder dus ook dat de carrière van Trijntje voordien stil lag.
Zeer pikant is het gerucht uit haar omgeving dat de gespeelde
diva, Trijntje, het nummer "Walk Along" zag als dé mogelijkheid
tot een internationale doorbraak en wereldwijde carrière zodra ze
het Songfestival had gewonnen. Tja, hoe arrogant en zelfingenomen kan je zijn.
En dan zijn er ook onmiddellijk de onvermijdelijke complot theorieën. Een complot tegen Trijntje en haar song? Kom nou toch.
Niemand buiten de Randstad van Nederland en Het Gooi kent
haar. Dus wat zou een kongsi tegen haar voor nut hebben? Ze was
voor niemand een bedreiging. En leg haar talent en song bijvoorbeeld naast die van de tijdens het Songfestival superieure Russische Polina Gagarina en háár song, dan is er meer reden voor
een complot tegen haar en de Russen, toch?
Maar ja, wil je aandacht, dan kan je er toe besluiten zelf een complotgerucht de wereld in te helpen. Vaker vertoond......
Jammer vind ik het voor de componist en producer van het num67

mer "Walk Along", de doorgaans zo succesvolle Zweedse en in
Los Angeles woonachtige Tobias Karlsson. Muziek is altijd de
basis en levert het grootste aandeel in succes, tekst is gewoonlijk
van secundair belang, enkele uitzonderingen daargelaten. Niettemin krijgt een song pas echt cachet als het goed wordt gebracht.
Tja......, die arme Tobias Karlsson (maar de jongeman is nogal
vermogend, dus geen echt medelijden, hoor).
'Wenen' voor Trijntje. Maar of ook Tobias 'Weent' na de verkrachting van zijn song, of verder nog iemand ter wereld...., ach, ik
denk het niet.
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(
Sinds 2015 kan in Nederland de opleiding
'ervaringsdeskundige' worden gevolgd.
Volgens Kennisplein De Ervaringsdeskundige zit dat zo:
"Een opleiding om ervaringsdeskundige te worden,
is nodig omdat persoonlijke ervaring
pas ervaringskennis wordt door deze
te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren
en te koppelen aan literatuur."
De opleidingen kunnen worden gevolgd
op MBO en HBO niveau.
(Red.: Aan het opdoen van ervaring worden
overigens geen voorwaarden gesteld).

F
Ondertussen was ik met vakantie
en heb toen het boekje "Zin & Onzin" # 3 geschreven,
met als titel 'De Abdijklok'.
Tussen de maanden mei en september 2015 zit dus een gat.
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Het begin van het einde van Louis van Gaal
13 september 2015

"De Giraffe" was één van zijn bijnamen toen hij nog voetbalde.
Sommigen noemden hem "De Slak". Weer anderen "Mopsie"
vanwege zijn merkwaardige neus.
Over zijn voetbalkunsten waren de meningen nooit verdeeld.
Louis van Gaal was gewoon geen goede voetballer. Zelf nauwelijks iets doen, maar wel arrogant, als veldheer, de lakens uitdelen.
Dat was Louis tijdens zijn moeizame en weinig succesvolle voetballoopbaan (van Haarlem, via mislukking bij Ajax naar België
- FC Antwerp - en tenslotte nog enkele seizoenen bij Sparta).
Maar zeg je nu dat Louis van Gaal in feite ook een slechte trainer
en coach is, dan heb je nogal wat tegenstanders.
En toch is het zo.
Want Lowietje de Giraffe kan alleen succes bewerkstelligen met
spelers die zich onvoorwaardelijk dociel naar zijn militaire regime
gedragen. En dat moeten dan ook nog topspelers zijn. Pas dan kan
Lowie er iets van bakken.
En laten we wel zijn, er mogen dan wel successen van Louis van
Gaal te melden zijn, maar even zo veel malen is Lowietje weggestuurd of nam zogenaamd zelf afscheid onder navenante druk.
Inmiddels heeft Lowie al enige fikse aanvaringen met de Britse
pers gehad in zijn nieuwe functie als trainer-coach van Manchester
United.
Hij rekent buiten de waard. Want kon hij zich zulke aanvaringen
elders nog permitteren, dan moet je dat niet doen in Groot Brittannië. Daar neemt niet alleen de club beslissingen. In dat land met
die voetbalcultuur hebben de journalisten een belangrijke stem, zo
al niet de belangrijkste. Kom je met hen in aanvaring, dan teken je
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eigenlijk je doodvonnis.
Het begin van Louis' loopbaan bij Manchester United is getekend
door die aanvaringen en is daardoor vrijwel zeker ook het einde.
Journalisten in Groot Brittannië wachten nu rustig tot Louis zijn
fouten maakt of geen successen boekt. Dan slachten ze hem,
meedogenloos.
Let op mijn woorden: als notoire blaaskaak heeft hij krediet tot en
met de Kerstdagen. Tenzij Louis in staat is om dan met glans
bovenaan te staan. Dan krijgt hij uitstel. Maar dat laatste zal mijns
inziens niet gebeuren.
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"Druifje"
Ingrid en Jan-Kees hadden hun zaken piekfijn voor elkaar. Allebei
een goede baan, een huis dat weliswaar flink onder water stond,
maar niettemin voldoende aanzien had gehouden om vrienden en
kennissen mee te blijven imponeren. De gloedjenieuwe badkamer
rook nog naar bouwmaterialen en tegellijm. De kersverse keuken
met natuurstenen aanrecht en -tig apothekerskasten was indrukwekkend.
Voorts een dikke leasebak voor de deur, waarin Ingrid ook wel
eens mocht rijden om bij de supermarkt een flesje koffieroom te
halen, waarvoor ze dan even opzichtig en 'per ongeluk' toeterend
omreed door de wijken waar haar vriendinnen en kennissen
woonden. En uiteraard een Mini Cooper Clubman voor de show
op de oprijlaan.
Kortom, de familie 'Kijk mij toch eens'.
Maar er ontbrak nog iets.
Een kind.
Ingrid en Jan-Kees hadden het uitgerekend. Als ze 'het' precies op
20 maart deden, dan zou hun kind geboren worden op 25 december. Dat wilden ze graag, een 'Kerstkindje'. Handig ook omdat je
door het jaar heen dan geen extra verjaringsdag hoefde op te offeren in het toch al zo superoverbezette leven.
Door ruim gesnuffel op internet hadden ze een plannetje kunnen
maken hóe 'het' moest worden gedaan, de ligging, superfood vooraf, schudden na gebruik en zo voort. Want het moest natuurlijk
een meisje worden.
Het lijstje lag naast het bed. En....., zo gezegd, zo gedaan.
Het lukte meteen en ook al was er in eerste aanvang, de eerste
weken dus, nog niets te zien, liep Ingrid wat zuchtend en puffend
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opzichtig achterover, een vest of jurkje wat open om te tonen dat
ze in verwachting was en met een halleluja smile op het gezicht
richting wie het maar zien wilde. Heerlijk, dat opvallen.
Jan-Kees was inmiddels eveneens op zwangerschap gymnastiek
en ontlastte Ingrid dientengevolge van elk werkje dat gezien de
omstandigheden ook maar enigszins inspannend kon zijn.
Al in de loop van de negen maanden wist Ingrid dat het een meisje
werd. Zo veel scans als ze had laten maken. Nee, dat kon niet
anders. 't Werd beslist een meisje, ze hadden 'het' op de juiste
manier gedaan.
En inderdaad, het wèrd een meisje.
Met de huisarts had ze de afdwingende afspraak gemaakt dat het
kind precies op 25 december geboren zou worden, gehaald of niet.
Dus wèrd het meisje op 25 december geboren, om 12:00 uur,
exact zoals was afgesproken.
Moeder en kind maakten het goed.
De naam voor het wurm had Ingrid natuurlijk al bedacht, ver voor
ze 'het' deden: "Druifje", want zo heet niemand en dat maakt het
meisje bij voorbaat al superbijzonder, in de hoop dat......
De 'dikke-ikkers', Ingrid en Jan-Kees, waren gelukkig met de
nieuwe wereldburgster, het Druifje, ook al moesten ze omwille
van dat geluk een opmerking van de accountant negeren dat een
gang naar de schuldsanering op den duur niet uitgesloten moest
worden.
Om de dertig seconden naar Druifje kijkend, viel Ingrid iets op, en
telkens meer. Ze sprak er met Jan-Kees over. Die hield Druifje een
zondagje goed in de gaten. En ja, ook hem viel het een en ander
op.
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Zou het waar zijn, zo bespraken de kersverse moeder en kersverse
vader met elkaar?
Ja, concludeerden ze, het kon niet missen, Druifje had alle kenmerken van extreem hoge begaafdheid.
Kolven had het kindje na enkele weken al bijna zelf gekund
- Ingrid wilde beslist geen borstvoeding geven om te voorkomen
dat ze met verlepte theezakjes zou komen te zitten, zoals bij vrijwel al haar vriendinnen het geval was.
En hoe superuitgekiend Druifje al op haar duimpjes zoog.....
En dan die superintelligentie oogjes, het zo handig heen en weer
timmeren van een rammelaar aan een touwtje boven haar wiegje.
En die superintelligente uitdrukking op het snoetje, zowel overdag als 's nachts.
De weken er na pasten de ouders van Ingrid, de supervitale levenslustige zestigers Herman en Jannetje, regelmatig op. Want Ingrid
had ineens zo veel te doen dat ze er af en toe natuurlijk wel eens
tussenuit moest. Zo'n kind is best een hoop werk, nietwaar.
Toen Herman - meestal in een sportjack en op fel gekleurde running shoes - en Jannetje - vaak in trainingspak, met opgeknipt
achterhoofd, zelfs in de winter op slippers en de kinderwagen
voortduwend als een kruiwagen - weer eens oppasten - het was
begin februari en dus zo'n zes weken na de Kerstgeboorte - ging
Ingrid naar een aantal scholen om te kijken en te bespreken welke
school in de toekomst het beste zou zijn en het meest te bieden
zou hebben voor het superhoogbegaafde Druifje.

Hoogbegaafdheid is de laatste twintig jaar onmiskenbaar een trend
in de Nederlandse samenleving. Inmiddels is het hoogtepunt daarin wel bereikt. Nagenoeg elke bakfietsmoeder heeft wel een hoogtot extreem superhoogbegaafd kind in de bak. Die kinderen zijn
niet gewoon slim, zoals dat heet, maar veel meer dan dat.
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Het lijkt er dan ook op dat er tegenwoordig steeds minder gewone
dan hoogbegaafde kinderen zijn.
De vraag is dus terecht hoe hoog de lat daarvoor dan wel ligt.
Wat ouders betreft natuurlijk laag. Want welke ouder wil voor het
vertoon niet prat gaan en trots zijn op een superhoogbegaafd kind?
Het liefst een bakfiets vol.
Maar een gerenommeerd professor zei daar zo'n vijftien jaar
geleden al eens iets zeer belangwekkends over. Namelijk dat er in
de Twintigste Eeuw eigenlijk maar één werkelijk hoogbegaafde
was: Alfred Einstein.
Trends zijn leuk, maar ook gevaarlijk. Want de problemen rond
werkelijk hoogbegaafde kinderen zijn talrijk. Met name op het
sociale vlak.
Talrijke problemen zoals die ook uit een andere trend, dementie,
voortkomen. Vergeet iemand even iets of verliest iets uit het oog
dan wordt meteen het label 'dementie' op het voorhoofd geplakt en
de omgeving gaat er dan mee om alsof iemand werkelijk dement
en volledig patiënt is.
Hoogbegaafdheid, dementie, zo'n dertig jaar geleden de trend van
hyperventileren......
Trends stigmatiseren, met alle akelige gevolgen van dien.
Arme Druifje.

75

Ondertussen

(
Het was dinsdag 18 augustus 2015 prachtig weer.
Volop zomer. Warm.
Velen waren nog met vakantie.
Bij 'Kruidvat' lagen de pepernoten al in de winkels,
in verpakkingen met opdruk van Sint Nicolaas
en, uiteraard, van Zwarte Piet.
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Eigen risico ziektekosten
22 september 2015

In de media verscheen het onrustbarende en trieste bericht dat
steeds meer mensen afzien van medische hulp vanwege de hoogte
van de eigen bijdrage.
Hoewel het vaak op misvattingen berust - huisarts, fysiotherapie
en een aantal andere consulten komen niet ten laste van de eigen
bijdrage - gaat men zelfs niet meer direct naar de huisarts wanneer
men iets mankeert. Met als resultaat dat aandoeningen verergeren
en behandeling en medicatie uiteindelijk veel meer kosten dan
wanneer patiënten eerder naar de huisarts of een specialist waren
gegaan.
Het meest bizarre is dat het uiteindelijk toch ten laste komt van de
eigen bijdrage, terwijl de kosten voor de verzekeraar hoger zijn en
de premies telkens moeten worden verhoogd.
Het is het gevolg van het beleid van de overheid. Zwalkend, zelfs
falend beleid zonder visie, slechts berustend op de zucht naar bezuinigingen. Maar waar de politiek dacht miljoenen te besparen, is
van het tegenovergestelde sprake.
Een mooi resultaat.....; een vicieuze cirkel waaraan geen einde
komt als er structureel niets veranderd.
Een oplossing lijkt moeilijk te vinden. Voor de politiek zal dat wel
zo zijn. Maar voor weldenkende mensen niet.
De oplossing ligt in het inkomensafhankelijk maken van de premies. De laagste inkomens betalen een lage premie met een
geringe eigen bijdrage. De hoogste inkomens een hoge premie en
een hoge eigen bijdrage.
Simpel, nietwaar?
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Inkomensafhankelijke premies, kosten en tarieven zijn overigens
overal zinvol toepasbaar. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.
Maak het gratis en verhoog de inkomstenbelasting met een percentage dat toereikend is om de kosten van het openbaar vervoer
te dekken.
Voor buitenlanders een toeristen/bezoekersbelasting heffen doet
de rest voor de financiering van het 'gratis' openbaar vervoer waarvan ook zij dan ongecompliceerd gebruik kunnen maken.
De voordelen van dit voorbeeld strekken zich zelfs uit tot het
milieu. Meer openbaar vervoer, minder auto's, minder vervuiling.
Zo zijn er wel meer 'utiliteiten' waar inkomensafhankelijke dekking toepasbaar is. Bijvoorbeeld op de tarieven voor energie, de
onroerende zaak belasting en zo meer.
Het zal velen uit de schuldsanering houden, om maar een van de
vele voordelen in dit verband te noemen.
Maar te beginnen bij de zorgverzekeringen, want met gezondheid
moet je niet spotten.
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Vluchtelingen
23 september 2015

Charles de Gaulle, een groot Frans generaal en na de Tweede
Wereldoorlog president van Frankrijk, blikte eens terug op die
oorlog en stelde vast: "Oorlog is verschrikkelijk, maar maakt
dingen duidelijk die anders verborgen blijven."
De Derde Wereldoorlog is al lang begonnen (zie pagina 9).
De enorme stroom vluchtelingen die sinds enige maanden Europa
overspoelt, bewijst dat eens te meer. In dit opzicht gaat de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog op en Charles de Gaulle's
vaststelling is van toepassing: vluchtelingen maken duidelijk dat
er iets heel erg mis is.
Kan je dan de koe bij de staart pakken, zoals Europa nu doet?
Blijven praten over het indammen van de vluchtelingenstroom en
de verdeling van vluchtelingen over de Europese landen? Of moet
je tot de kern doordringen, de koe bij de horens vatten, doordringen tot de oorzaak, de woedende oorlog?
Helaas kent de Derde Wereldoorlog niet één maar meerdere tegenstanders en woedt bovendien niet op één plek in de wereld. Ze
woedt op meerdere fronten. Maar dat ontslaat niemand van de
verplichting om een einde aan deze oorlog te maken zoals de
Geallieerden een einde maakten aan de Tweede Wereldoorlog.
Het is de hoogste tijd. Nogmaals, de stroom vluchtelingen, die
overigens niet alleen uit het Midden Oosten komt, toont dat ondubbelzinnig aan.
Want hoeveel burgerslachtoffers moeten er nog vallen?
Met politiek, diplomatie en met speldenprikken, zoals nu door
bombardementen en vredesmissies, is een gevorderde oorlogs79

situatie nog nooit beslecht. Uit de aanloop tot en het verloop van
de Tweede Wereldoorlog zou die lering moeten worden getrokken. Hoe erg ook, er is een moment dat alleen het zwaard in staat
is om het kwaad te keren en te elimineren.
Laat militaire leiders aan het woord. Hoe beroerd dit ook klinkt,
het is de beste uit kwade oplossingen.
De hoogste tijd voor het Rotterdamse 'Geen Woorden maar
Daden'.
Hoewel de Derde Wereldoorlog zich goeddeels met andere middelen voltrekt en dus een ander soort oorlog is (nogmaals, zie
pagina 9), blijft er ook een overeenkomst met de Tweede Wereldoorlog. De klassieke oorlogvoering met grondtroepen, vliegtuigen
- bemand en onbemand, inclusief drones - is onvermijdelijk geworden.
Maar ja, de belangen van diverse landen....., olie, wapenindustrie,
politieke belangen, invloedssferen, en zo voort en zo voort. Zal er
ooit nog zoiets kunnen bestaan als 'Geallieerden'?
Er is voorts een keerzijde aan het vluchtelingenvraagstuk. Niet
onbelangrijk!
Een ander facet van de vluchtelingenstroom is de invloed van
vluchtelingen op de samenlevingen in diverse landen.
In eerste instantie zullen vluchtelingen - gevlucht voor oorlog en
religieus terrorisme, maar ook om economische redenen - blij zijn
met de opvang en de verzorging die ze krijgen. De gelukszoekers
daaronder, geen vluchtelingen dus, bovenal.
Na verloop van tijd integreert een aanmerkelijk deel in de samenleving en dat zal niet eenvoudig zijn omdat culturen nu een maal
van elkaar verschillen.
Zijn vluchtelingen gesettled dan kunnen die verschillen zich in
ernstiger mate tonen. Vooral verschillen in religie. Want met de
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vluchtelingen is ook infiltratie van ongewenste religieuze opvattingen onvermijdelijk. Het lijdt geen twijfel dat om religieuze
redenen contact wordt gezocht en gelegd met geestverwanten. Ook
met fundamentalistische, terwijl fundamentalisten op hun beurt
hun pijlen voor werving op de vluchtelingen zullen richten.
Er zullen netwerken ontstaan, voor zo ver die er nu al niet zijn.
Humanitair bezien mogen we dan goed bezig zijn, op de korte
termijn dus. Maar op den duur, op de lange termijn zullen we zeer
ernstige problemen op dit gebied onder ogen moeten zien. Al te
grote tolerantie en gebrek aan alertheid, nu, zal zich in de toekomst zonder twijfel tegen de samenleving keren.
Voorboden zijn er al. In Europa zijn in opvangcentra nu al grote
problemen gerezen. Religieuze groeperingen stonden elkaar
binnen die centra naar het leven en raakten slaags met elkaar.
Hetzelfde zal zich ongetwijfeld in Nederland voordoen.
Ja, Nederland en ook andere landen halen met vluchtelingen ook
problemen binnen die ons nog lang pijn zullen doen en ons lang
zullen heugen.
Ook al is een humanitaire houding te prijzen, is waakzaamheid
evenzeer geboden. En er mag aan worden getwijfeld of van dat
laatste momenteel wel voldoende sprake is. Want laten we niet
vergeten dat in principe op iedere moslim de verplichting rust hun
geloof over de wereld te verbreiden en ongelovigen tot de Islam te
bekeren, al dan niet met het zwaard.
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(
Er is een strijd opgebloeid tussen
twee groeperingen die zich met taal bezighouden.
Het probleem speelt zich af op het niveau van de uitspraak.
De ene groep meent dat het woord buien met een j
moet worden uitgesproken.
De andere groep wil dat de uitspraak bui-en blijft.
Een derde groepering die er op aandringt het woord
met een w uit te spreken, lijkt te worden genegeerd.
Een ander voorbeeld: de ene groep houdt vast
aan bo-a constrictor, de derde groep aan bowa constrictor.
De mening van de tweede groep wordt genegeerd.
Nog niet bekend is wanneer een van de groepen
naar de rechter stapt om langs juridische weg
de - volgens hen - juiste uitspraak af te dwingen.
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Soort zoekt soort
23 september 2015

Hero Brinkman, door conflicten ex-PVV-er, nadien partijloos en
weer politieagent, vervolgens initiatiefnemer tot de Onafhankelijke Burgerpartij en toen ook dat strandde het Democratisch
Politiek Keerpunt, leidt sinds kort de OP, de Ondernemers Partij.
De nieuwe partij zegt zich volledig te richten op ondernemers en
kleine zelfstandigen zonder personeel - van deze ZZP-ers zijn er
op dit moment één miljoen in Nederland.
Hero heeft inmiddels de oplichtende bankier annex mislukte
ondernemer Dirk Scheringa voor zijn partij weten te strikken. Een
absolute aanwinst, althans voor het doel....!
Wat beide kenmerkt, is dat zij met de ontwikkelingen rond hun
persoon, in hun werk en in hun ambities zwaar gefrustreerd zijn.
Het ontbreekt er nog maar aan dat de ex-advocaat en daardoor
gefrustreerde Bram Moszkowicz van de nieuwe partij VNL
- VoorNederland - zich bij het tweetal aansluit.
Maar wie weet tovert Hero Brinkman nog wel andere toppers uit
zijn hoge hoed.
Je moet je er wel bij afvragen wat er in politiek Nederland gebeurt. Een herhaling van de geschiedenis?
Want wie herinnert zich niet de politieke chaos na de LPF - de
Lijst Pim Fortuyn - met toen bekende, niet zelden omstreden,
soms wat gefrustreerde figuren als Herman Heinsbroek, Eduard
Bomhof, Hilbrand Nawijn, Mat Herben, Ferry Hogendijk en
anderen die niet alleen voor narigheid zorgden maar ook voor
algemene hilariteit rond de politiek?
In de M-Muzikale K-Komedie “Polletiek” van mijn hand is een
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passage opgenomen die de hedendaagse Nederlandse politiek
spiegelt aan een hoger belang, namelijk het Landsbelang, de
belangen van de bevolking, en langs welke weg je zou moeten
gaan om als vernieuwend politicus in staat te zijn die belangen te
dienen in plaats van persoonlijke en partijbelangen.
In zijn toespraak tot de Tweede Kamer zegt de hoofdpersoon in
het muzikale toneelstuk het volgende:
"Voorzitter, politieke innovatie. Vakministers zijn een eerste
vereiste, en dat is eigenlijk geen groot nieuws. Het zijn de
managers van ons land. Maar daarvoor is minstens een academische opleiding op zeer hoog niveau nodig, een studie Landsbestuur, met daarin vakken zoals ministeriële bedrijfskunde,
overheidsfinanciën en maatschappelijke stromingen en ideologieën. Want, Voorzitter, wat dat laatste betreft, hebben we het in
dit parlement überhaupt nog wel eens over ideologieën, dus over
socialisme, kapitalisme, confessionalisme en zo voort?
Voorzitter, alleen afgestudeerden kunnen minister of ministerpresident worden. En dan heb ik het niet over bestaande studierichtingen als politicologie of de opleiding bestuurskunde. Die
zijn onvoldoende in een tijdsgewricht waarin zich grote veranderingen voltrekken. Nee, die studies worden natuurlijk onderdeel
van de bovenliggende universitaire opleiding Landsbestuur.
En, Voorzitter, ook de leden van ons parlement zouden eigenlijk
afgestudeerd moeten zijn in Landsbestuur, want je weet maar
nooit, ook zij kunnen minister worden. Alleen zij zouden dus
verkiesbaar mogen zijn. Dat biedt de bevolking de garantie dat
ook de leden van de Tweede Kamer superdeskundig zijn en weten
dat je vanwege het landsbelang met elkaar moet samenwerken en
geen zeeën van tijd moet investeren in het elkaar afvangen van
politieke en partij belangrijke vliegen. Want, Voorzitter, wat
bijvoorbeeld te zeggen van multiculturaliteit? We vragen van de
maatschappij samensmelting en harmonieus samengaan en samen
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leven. Is wat we meestal in de Tweede Kamer doen dan wel het
goede voorbeeld, elkaar telkens politiek in de haren vliegen?
Voorzitter. Die professionele academische opleiding......, het zou
zelfs voor statenleden, wethouders, raadsleden en burgemeesters
moeten gelden, bedenk ik nu.
Een onafhankelijke opleiding, dus los van politiek èn van religie.
En de basis kan al worden gelegd in het voortgezet onderwijs. De
jeugd heeft immers de toekomst.”
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Starters
Januari - september 2015, de crises enigszins voorbij

Er wordt dan wel een stimulerend beleid gevoerd om ondernemers
te kweken, mensen die het aandurven om een bedrijf te beginnen
en dat tot bloei te brengen. Maar wie deze of gene daar wel eens
over hoort spreken, kan niet om de ondertoon heen waarmee het
woord ‘starter’ wordt uitgesproken.
Gedurende de crisesjaren - november 2007 tot medio 2015 doofde dat wat uit. Want stel je voor, een ‘starter’ die om krediet
komt vragen bij een bank. Hoe kom je er bij. Nee, dat moest toen
even niet.
Maar nu de economie wat aantrekt en er weer meer ‘starters’ zijn,
is de belangstelling van alles en iedereen dat van advies kan dienen of, beter gezegd, wil mee-snoepen van de mogelijke successen
van de ‘starter’ toegenomen. Niettemin blijven aspirant ondernemers ‘starters’ en het woord wordt weer met die wat laatdunkende ondertoon uitgesproken.
De geboorte van een toekomstige ondernemer:
“Hé, kijk jongens, weer zo'n startertje. Is-ie niet om op te vreten?”
“Ja, laten we dat doen! Opvre....”
De banken, de KvK's, de verzekeringsadviseurs, de hypotheek
verkopers, de organisatie adviseurs, de accountants, de boekhoudkantoren en alles dat maar iets aan diensten te bieden, te begeleiden of beter gezegd te verdienen heeft, buigt zich gulzig over het
hulpeloze wezentje in het wiegje.......
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Kort
Niet voor niets, die titel.
Volkert v.d. G.
23 september 2015

Want over V. v.d. G., de moordenaar van Pim Fortuyn, kan je niet
anders dan kort zijn.
Ik wil er dan ook eigenlijk geen woord over schrijven.
Althans, niet anders dan dat ons rechtssysteem te tolerant is voor
mensen die hun plaats in de samenleving hebben verspeeld.
Sinterklaas en Zwarte Piet
Najaar 2015

Ook daarover wil ik kort zijn.
Hebben we in ons land geen andere zorgen dan ons zo would-be
druk te maken over een traditie die tot de folklore van Nederland,
België en het Zwarte Woud in Duitsland behoort en niets te maken
heeft met welke vorm van discriminatie dan ook?
Sociale contacten
Najaar 2015

Duits wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hoe meer
de smartphone (in Duitsland 'Handy') wordt gebruikt, des te minder echte sociale contacten men heeft.
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Het Volkswagen schandaal
27 september 2015

Verbazingwekkend, de opwinding rond de Volkswagen zwendel
met gegevens uit milieutesten van haar dieselauto's, met inbegrip
van die van de ondermerken Seat en Škoda.
Een opwinding die in de Verenigde Staten ontstond, oversloeg
naar andere landen en leidde tot een verbod op de verkoop van die
auto's in Zwitserland en een beperking in België.
Waar maken we ons nu zo druk om? Om de fraude of om het
milieu? Kunnen we in plaats van 'Barbertje moet hangen' maar
niet beter onze pijlen blijven richten op wat, althans in dit verband, het milieu wèrkelijk geweld doet, zoals vliegtuigen, de
chemische industrie, vrachtwagens, energiecentrales, afval, afvalverwerking en zo voort?
Bovendien, is fraude door bedrijven niet aan de orde van de dag?
Hoeveel boetes zijn er al niet uitgedeeld aan ondernemingen in
andere bedrijfstakken?
Oplichten, frauderen, zwendelen, woekeren, tegen grenzen
aantikken en er overheen gaan? Het zijn trends geworden waaraan
samenlevingen, wereldwijd, nota bene wennen alsof het de normaalste zaken van de wereld zijn geworden. De omgekeerde wereld wel te verstaan. Want bedrijven, de goeden niet te na gesproken, proberen het gewoon, verdienen er een forse stuiver mee,
krijgen mogelijk een boete, die dan ten laste van de 'forse stuiver'
wordt gebracht, de aftrek voor de belasting doet de rest en dus
blijft er toch nog een fikse winst over om de gulzige en hijgende
directeuren, managers en aandeelhouders mee tevreden te stellen.
Nu schoot Volkswagen - en met dat bedrijf vermoedelijk vele
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andere autofabrikanten - zichzelf in de voet. Ze hadden het kunnen
weten. Want de Amerikaanse auto-industrie is gedurende de
crisesjaren 2007 - 2015 gedecimeerd. Zelfs een ooit groot merk als
Chrysler werd overgenomen, nota bene door het Europese Fiat,
een amputatie voor de VS. Wat overbleef, was een door de staat
met miljarden in stand gehouden Ford en General Motors. De
autoriteiten in de Verenigde Staten kunnen dus alle redenen hebben gehad om Volkswagen te laten begaan. Vrijwel zeker wisten
ze al lang van de fraude praktijken en hebben het moment afgewacht om de grootste autofabrikant ter wereld een zware, welhaast
een doodklap toe te brengen. Uiteraard ten gunste van de eigen
auto-industrie (die zich wel eens aan hetzelfde schuldig gemaakt
zou kunnen hebben), ter bescherming van de markt in de Verenigde Staten zelf, maar ook wereldwijd. Want General Motors
nam een aantal jaren geleden het noodlijdende Zuid Koreaanse
Daewoo over en brengt sindsdien in nagenoeg elk segment wel
een concurrerend model onder de naam Chevrolet. Ford doet
hetzelfde, echter zonder overnames. Voorts is Tesla met haar
innovatieve elektrische auto's een Amerikaans bedrijf. Dus........
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Koning W.A. in de Veiligheidsraad
28 september 2015

Koning Willem Alexander zal vandaag door middel van een
speech het bedelen om een plaats voor Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kracht bij zetten. Hij staat
tegenover Rusland, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en
nog zes en twintig andere landen van betekenis. Landen waarvan
een aantal de Koning vermoedelijk niet kent.
Kritisch-analytisch beschouwd, is de vraag terecht wat Nederland
kan bijdragen indien die plaats in oktober zou worden toegekend.
Immers, ons land staat wereldwijd te boek als een praat- en overlegnatie, met altijd wel een mening en het overbekende waarschuwende Calvinistische vingertje, maar uiterst terughoudend en
het meestal laten afweten als het op daden aan komt.
Dus zal die plaats in de Veiligheidsraad er niet komen.
Maar afgezien daarvan. Is Willem Alexander wel de juiste persoon
voor de pogingen om die plaats te proberen te verkrijgen?
Zou Maxima, met haar internationale ervaring, haar inzichten,
haar meertaligheid, haar overtuigende persoonlijkheid, charme en
klasse niet meer kans maken? Kwalificaties die bij Willem Alexander ontbreken, terwijl Maxima ook nog eens Koningin van
Nederland is, althans formeel.
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Derde Wereldoorlog, verdachten
28 september 2014

Vrijwel niemand lijkt te beseffen dat de Derde Wereldoorlog al
lang is begonnen (zie ook pag. 9). Het doel is om de gehele wereld
aan de Islam en haar wetten te onderwerpen, de Shariah.
De Jihad heeft het kenmerk van 'Jihaat'.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de Islam-terroristen als logisch
gevolg al verder in samenlevingen in uiteenlopende gebieden zijn
geïnfiltreerd dan we willen aannemen, mogelijk al in overheden en
andere cruciale en vitale onderdelen van samenlevingen.
In de Tweede Wereldoorlog, evenals tijdens het schrikbewind in
de DDR en de Sovjet Unie, moest je iedereen wantrouwen. Je wist
maar nooit wie aan welke kant stond. Aan het uiterlijk of het gedrag kon je het vaak niet zien. Zelfs buren en familieleden konden
wel eens......
Het is verschrikkelijk om dit te moeten schrijven. Maar in deze
Derde Wereldoorlog moet je lering trekken uit de geschiedenis en
er van uit gaan dat iedere moslim verdacht is tot het tegenovergestelde onomstotelijk vaststaat.
Oplossingen voor dit wereldwijde religieuze conflict liggen op de
eerste plaats in handen van de Islam zelf. Militaire acties zijn maar
ten dele effectief, want je kan een mens alles afnemen maar nooit
zijn gedachten. Kortom en nogmaals, iedere goedwillende moslim
zal door zelf openlijk en in alle delen van de wereld in actie te
komen tegen de terroristische Islam moeten demonstreren dat zij
betrouwbaar zijn en de wereld geen kwaad willen doen. Zo'n grote
groep mensen moet ten strijde trekken tegen het kwaad. Doen ze
dat niet, dan blijven ze evenzeer verdacht.
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Om erger te voorkomen, is het noodzakelijk dat iedereen ter
wereld dit standpunt eens heel goed overdenkt!
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Ondertussen

(
De groepering 'Clean Air Nederland'
wil in 2016 via de rechter afdwingen
dat niemand meer in zijn eigen huis,
op zijn eigen balkon of in zijn eigen tuin mag roken.
............................?!
We mogen van de leden van deze groepering dus
verwachten dat zij hun auto's niet gebruiken,
niet met de auto of het vliegtuig op vakantie gaan,
hun open haarden niet stoken,
niet met het openbaar vervoer reizen,
ook alle vliegverkeer laten verbieden,
en hun centrale verwarming en
al hun elektrische apparaten uit zetten,
geen licht of kaarsen branden,
niet op hun e-bikes rijden en
alle verlichting laten verbieden
omdat de daarvoor nodige stroom
door vervuilende centrales wordt opgewekt.
En zo voort, en zo voort.
Trivialiteiten. So, what's next?
Een platform tegen vies niezen?
Om maar een dwarsstraat te noemen.
Of een verbod op het 's zomers dragen van slippers
in de supermarkt vanwege de stank van zweetvoeten?
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Vladimir Poetin
29 september 2015

Het lijkt een schertsvertoning in de Verenigde Naties tijdens het
70-jarig bestaan. Een schertsvertoning dat president Poetin van
Rusland en president Obama van de Verenigde Staten elkaar
nauwelijks een blik waardig gunnen.
Toegegeven, er is een hoop mis in Rusland, althans door westerse
ogen bezien en als er niet bij wordt betrokken dat het land een
achterstand heeft die werd veroorzaakt door zeventig jaar nutteloze Sovjet geschiedenis sinds de Revolutie van 1917.
Maar de westerse wereld, de Verenigde Staten in het bijzonder,
krijgen nu de rekening gepresenteerd voor het tientallen jaren van
het wereldtoneel weren van Rusland als wereldmacht. Er werd
óver Rusland gesproken, niet met. Het land heeft zich nogal vernederd gevoeld en eigenlijk is dat nog steeds zo.
Vladimir Poetin is een goed schaker, met vele troeven achter de
hand zoals olie en gas, en beheerst als geen ander de strategie om
Rusland eigener beweging als vooraanstaande natie op het wereldtoneel te zetten met invloed in uiteenlopende regio.
Zodra de westerse wereld onder leiding van of aangestuurd door
de Verenigde Staten een zet doet die Rusland niet bevalt, kiest
Poetin uit het arsenaal aan tegenzetten die hij in voorraad heeft.
Ongetwijfeld blijft hij dat doen tot de westerse wereld zich 'overgeeft', dat wil zeggen Rusland openlijk en met waardering het
krediet geeft en de status van wereldmacht toekent die het land in
feite al tientallen jaren verdient. De westerse wereld kan nog heel
wat speldeprikken verwachten!
Nogmaals, de vele misstanden in Rusland zijn niet goed te praten
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en ook bij Poetin als persoon, ex-KGB-er en potentaat, misschien
wel dictator, kan je vraagtekens zetten. Maar in plaats van altijd
maar kritiek te oefenen, Rusland als bagatel aan de zijlijn te zetten
en hen op gedateerde wijze te benaderen als de traditionele vijand,
dat wil zeggen het communisme, is het beter om ze te steunen en
te helpen bij een proces om die zeventig jaar geschiedenis, die de
westerse wereld wel schreef maar voor Rusland verloren ging, in
te halen.
Wie er eens goed over nadenkt, en dat is nu niet bepaald een sport
waarin westerse politici goed zijn, zal moeten toegeven dat het
uiteindelijk Poetin werd die een einde maakte aan de langdurige
chaos in Rusland sinds 1989, waarin warhoofd en dronkelap Boris
Jeltsin het meest in het oog sprong.
Rusland kenners weten ook dat het land terugverlangde naar
strakke en strenge leiding die tevens een stevig gezicht naar het
buitenland zou kunnen tonen. Russen hebben ook zo hun trots.
Russen, waarvan een groot deel de Sovjet tijd nog meemaakte
waarin alles voor ze werd geregeld. Geen wonder dat de bevolking
zich onder Poetin (en secondant Medvedev) enigszins als vanouds
'veilig, beschermd en verzorgd' voelt.
Zodra Rusland zich in de conflicten in het Midden Oosten gaat
mengen, zal duidelijk worden hoe verschillend de denkwijzen
zijn. Amerikanen zijn van de botte bijl. Russen zijn strategen en
spelen een schaakwedstrijd.
De Russen zullen streven naar rust in de regio opdat nadien kan
worden onderhandeld over veranderingen. Daartoe zullen ze
iedereen aanvallen die die rust in de weg zit en een dictator voorlopig proberen te handhaven omdat je in elk geval weet wat je er
aan hebt en je er mee kan onderhandelen.
De wereld doet er verstandig aan om de Russen in hun opvat95

tingen te steunen omdat het verdrijven van Khadaffi en Saddam
Hoessein heeft bewezen dat de botte bijl niet, zelfs averechts
werkt.
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Ondertussen

(
Als iemand zegt: "Ik ben adviseur" dan is-ie het ook.
Als iemand zegt: "Ik ben kunstenaar" dan is-ie het ook.
Mensen spelen vaak wie ze hadden willen zijn.
(W.V. Vrisou van Eck)

(
Amateurbandjes, singer/songwriters, gezelschappen,
koortjes en wat dies meer zij die concerten geven.
Cursisten die ventileren dat ze studeren en
na het behalen van een diploma afgestudeerd zijn.
Scholieren die zeggen te studeren.
Mensen die vertellen over hun vakantie, er lichtbeelden
bij vertonen en dat een multi-mediale lezing noemen.
Ouders die vinden dat al hun kinderen in de bakfiets
superhoogbegaafd zijn.
"Als een begrip vaak wordt gebruikt,
verliest het haar betekenis."
(Godfried Bomans)
"Mensen spelen ook vaak wàt ze zouden willen zijn."
(W.V. Vrisou van Eck)
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Voorspellingen
Retro, 29 september 2015

In 2015 is het goed om eens te kijken of enkele voorspellingen die
het e-mmagazine 'Zin & Onzin' - ook in de poging tot her-uitgave
in 2006 - ooit deed, zijn uitgekomen.
Rafael Nadal, september 2008
Rafael Nadal pleegt roofbouw op zijn lichaam.
Hij zal snel verslijten, z'n gewrichten, vooral de knieën.
Nadal neemt in 2011 afscheid van de professionele tennissport.
< Het laatste gebeurde niet, het eerste wel.
Kredietcrisis - recessie - depressie, augustus 2008
Sinds november 2007 tekent zich zwaar economisch weer af door
onder meer de geldkapingen van hebzuchtelingen in de financiële
wereld, met name in de VS.
Kenmerken van de Grote Depressie in 1929.........
Wie naïef is en denkt, voorspelt een lichte recessie. Wie professioneel nadenkt, weet dat er een zware depressie op komst is.
De recessie van 1988 was pas in 1994 een beetje voorbij (weet je
nog, De Niks, Kansarmen, Lost Generation?).
De a.s. depressie zal minstens duren tot 2015 en de wereld zal
daarna nimmer meer hetzelfde zijn.
< Waarvan acte.
Afscheid van een tijdperk: kapitalisme, augustus 2008
Hebzucht is niet gemakkelijk weg te krijgen; het is een akelige
eigenschap, de mens eigen.
Toch zal na 2015 blijken dat het Fundamentalistisch Kapitalisme
plaats maakt voor Sociaal Kapitalisme, eveneens gebaseerd op
commercie maar niet op hebzucht.
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< Het proces is gaande, maar het zal nog lang duren. In dat opzicht
zaten we er naast.
Algemene vooruitblik 2002 e.v., 11 november 2001
De economie zwakt verder af, maar van een echte recessie zal nog
geen sprake zijn.
Het aantal terreuraanslagen, overal ter wereld, neemt beangstigend
toe. De tegenstellingen in de wereld, van welke aard ook, zullen
verscherpen.
De internationale betekenis van Nederland als sportland zal nog
verder afnemen.
De behoefte aan gezelligheid en intermenselijk contact neemt toe.
Nederland schakelt massaal over op bio- en EKO voedingsmiddelen omdat de prijzen daarvan scherp dalen.
Van de meer dan 60 internet providers zullen er nauwelijks 10
overblijven; het merendeel is kabelaar.
De term 'nieuwe economie' (Maurice de Hond) wordt definitief
verleden tijd; de naam 'real economy' zal verder inburgeren.
De werkloosheid zal onrustbarende vormen aannemen, vooral
onder kantoorpersoneel.
Vreemdelingenhaat in Nederland zal steeds meer zichtbaar en ook
crimineler in haar uitingen worden, evenals discriminatie.
De zomer van 2002 zal ongekend nat en koud zijn. Er dreigt een te
kort aan laarzen. De modekleur wordt kanarie geel. Het favoriete
hoofddeksel is de zuidwester.
< Niet alles ging zo, maar er ver van af zaten we toen ook niet.
Louis van Gaal's toekomst, 11 november 2001
Louis van Gaal zal trainer/coach van Manchester United zijn,
maar zal reeds na korte tijd weer worden ontslagen vanwege
onoverbrugbare conflicten met technisch directeur Ferguson en de
spelers. Er zullen vele rellen aan ten grondslag liggen die herhaaldelijk de Britse pers halen.
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< Het kwam uit, later dan we toen dachten. Alleen zijn afscheid
verloopt anders.
Toekomst KLM, december 2001
De KLM gaat moeizame jaren tegemoet. Het is niet onmogelijk
dat het bedrijf de aankomende jaren wordt overgenomen of om te
kunnen overleven een fusie moet aangaan met een grotere maatschappij.
De belangrijkste bedreiging voor de KLM is de bureaucratie
binnen het bedrijf.
< Inderdaad.
Toekomst Philips, december 2001
De komende jaren zal Philips zich heroriënteren op haar productlijnen. Vermoedelijk zal het bedrijf minder actief worden op het
gebied van consumentenartikelen en trachten zich te specialiseren
in apparatuur voor professionele doeleinden.
< Inderdaad, dat ging zo.
Toekomst papieren kranten en tijdschriften, december 2001
De positie in de markt van gedrukte media, met name op het
gebied van nieuws, actualiteiten en meningen/opinie zal verder
verzwakken vanwege de voortschrijdende technologie die op den
duur meer en beter zal voldoen aan de vraag in een sneller wordende maatschappij.
< Do we need to say more?
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Kneutermuziek
2 oktober 2015

Als je Anita Meijer op radio weer eens "Why, tell me why" hoort
zingen - in het Nederlands "Waarom, vertel me waarom" - dan
word je er voor de zoveelste maal aan herinnerd dat muziek uit
Nederland nooit meer over de grenzen is gegaan sinds "Venus"
van Shocking Blue en "Little Green Bag " van George Baker.
Ook vraag je je wel eens af waarom zangeressen en zangers, die
tot de BN-ers worden gerekend, voornamelijk bekend zijn in de
Randstad en Het Gooi, alsof alleen die gebieden Nederland zijn.
Met respect voor de uitzonderingen die onder anderen 'Doe Maar',
'Normaal' en 'Frank Boeyen' vormden.
Ontleed je de tekst van Anita Meijer's "Why, tell me why" - het is
een aanrader om dat eens op een regenachtige en winderige herfstavond te doen, het is een leuke en zingevende bezigheid tijdens
het op een krant pellen van pinda's - dan vraag je je af waar dat nu
precies over gaat.
Maar je hebt eigenlijk meteen het antwoord en de reden in handen
waarom we met zulke liedjes, nog afgezien van het niveau van de
muziek en de uitspraak van het Engels, nooit meer over de grens
komen.
"Aiaiaiaiai" van Drijntje Oosterhuis........, The Common Linnets
(waarvan ik ooit verstond 'Limits'; de Gewone Kneuzen in het
Nederlands, staan met hun middelmatigheid in Duitsland in het
voorprogramma van grote Duitse sterren.......), en......... Ach, we
weten het allemaal wel. Kneutermuziek. Zowel muzikaal als tekst.
Ilse de Lange wordt in Nederland de hemel in geprezen. Ze zong
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een paar jaar geleden "Bitter Sweet" voor de film 'Het Diner'. Er
kwam een Britse producer aan te pas, het werd in Engeland opgenomen en als je er naar luistert, hoor je overduidelijk het verschil
tussen wat hier in Nederland in de studio's wordt gepresteerd en
elders. Bovendien leerde die producer Ilse het ergerlijke, kinderlijk overdreven, aanstellerige en onprofessionele vibrato in haar
stem af. Althans, voor "Bitter Sweet". Want daarna ging exschoenverkoopstertje Ilse met die uit stekende onderkaak gewoon
weer uit haar eigen zelf bedachte diva-dak in Nederland de studio
in, met een gemiddelde Nederlandse producer en met middelmatige al dan niet Nederlandse muzikanten.
Tja......, kneutermuziek............., dus................, toch?
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Zwarte Piet en Oranje
2 oktober 2015

Nu blijkt dat de voor- en tegenstanders van de handhaving van
Zwarte Piet bijna op voet van oorlog met elkaar staan, is het goed
om in dit verband aan iets anders te herinneren.
Als de handhaving van Zwarte Piet rechtstreeks wordt gerelateerd
aan het slavernij verleden van de wereld, met andere woorden, dat
handhaving van Zwarte Piet de voorstanders (v/m) van onze nationale feestfiguur rechtreeks beschuldigt van het rechtvaardigen van
de vroegere slavernij, dan dient onmiddellijk het koningshuis te
worden verboden.
Wie in de geschiedenis van ons land duikt, zal moeten erkennen
dat slavernij, oorlogvoering, kolonisatie en wat dies meer zij altijd
het credo droeg: 'Voor Koning(in) en Vaderland'. De zelfbenoemde adel die zich eeuwenlang Koningin of Koning van Nederland
noemde, had in beslissingen te dier zake niet zelden de hand!
Het is derhalve juridisch niet mogelijk om het Huis van Oranje
nog langer te handhaven indien het fenomeen Zwarte Piet door
een rechtbank wordt verboden.
Voorts moet Nederland bedenken dat het zich weliswaar 'schuldig'
heeft gemaakt aan slavernij en knechting tijdens de kolonisatie.
Maar ook dat slaven die eertijds onder andere via de Guyana's naar
elders werden getransporteerd respectievelijk verscheept, door hun
eigen volksgenoten onder meer in wat wij nu Suriname noemen
werden verhandeld......
Samengevat is het zot en onaanvaardbaar om slechts één element
uit de geschiedenis te lichten en een aantal relevante te verdoe103

zelen omdat dat voor deze zaak, die eigenlijk te lullig voor woorden is, goed uit komt.
Hieraan moet worden toegevoegd dat nogal wat Surinaamse mensen vanwege het slavernij verleden vijandig staan tegenover Nederland en gemakshalve de door Suriname in dit opzicht zelf geschreven geschiedenis buiten beschouwing laten.
Naar we mogen en misschien wel moéten hopen, zal een rechter,
wanneer de rechtszaak Zwarte Piet dient, zich in soortgelijke bewoordingen uitspreken en het zou goed zijn als de rechter tevens
refereert aan de in sommige opzichten bedenkelijke geschiedenis
van Suriname.
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Ondertussen

(
Ik weet niet of ik het goed verstond.
Maar van iemand die zich nogal arrogant
tot de BN-ers van Nederland rekent,
werd vandaag op radio gezegd:
"Dat is een enorm geparkeerd muzikant"
of
"een enorm gepasseerd muzikant".
Enfin, goed verstaan of niet,
't komt een beetje op hetzelfde neer.
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Opvallen
5 oktober 2015

Opvallen is de laatste jaren een van de belangrijkste dingen in de
samenleving geworden. Vooral voor jonge vrouwen, hoewel oudere vrouwen het maar al te graag overnemen om 'er bij te horen'.
Opvallen gebeurt op vele manieren.
De meest voorkomende is uitgebreid gesticuleren. Wijs je iemand
de richting, dan wordt de arm met een gooi zo ver uitgestrekt dat
je zou moeten vrezen voor het uit de kom schieten van het elleboog- of schoudergewricht, of allebei.
Opvallen doe je ook door intonatie, stemverheffing en het overschreeuwen van anderen die aan het woord zijn.
En zo zijn er nog wel meer van die trendy 'mogelijkheden'.
Maar opvallen is tegelijk uitgegroeid tot aanstellen zoals puberende meisjes dat vroeger ook wel deden.
Zo zeg je met keiharde nadruk 'niet' als je gewoon nee bedoelt.
Mislukt je iets dan roep je 'kak'.
Valt er iets achter je om of komt er een steentje op de voorruit van
je auto, dan krimp je gekweld ineen en roep je heel angstig 'au'.
Word je per ongeluk aangeraakt, dan gil je het uit alsof je gemarteld wordt.
Lachen doe je om niets, en geëxalteerd.
Keihard yellen alsof je een Amerikaanse bent, moet, zelfs al valt
er helemaal niets te yellen.
Daarnaast is opvallen verworden tot treiteren.
Bewust in de weg staan en in de weg lopen is buitengewoon populair.
Dingen doen die eigenlijk niet mogen, zijn dat eveneens en doe je
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af met een grimas op het gezicht van 'als je er ook maar iets van
durft te zeggen.....'
Nog eentje. Ook al gaat het bijna niet: voor anderen langs lopen of
hardnekkig met een wat bozige grimas op het gezicht rechtuit lopen zodat anderen opzij moeten.
En het meest populair: je winkelwagentje met een van-de-prinsgeen-kwaad-weten gezicht opzettelijk midden in het pad zetten in
de supermarkt zodat anderen zich er aan ergeren. En heb niet het
lef om het karretje te verplaatsen, want dan zwaait er iets.
Tja, hoe kinderlijk puberaal maar ook hoe maatschappij-verhardend kunnen vrouwen zijn. Is dat nu de betekenis van emancipatie? Of kent hun geldingsdrang en hang naar dominantie inmiddels geen grenzen?
Het is trend. Kijk maar eens naar de Jumbo reclame op televisie
waarin vrouwlief een constant afzeikende houding jegens haar
man aanneemt alsof-ie de grootste onbenul in de wereld is.
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Sir George Martin
5 oktober 2015

George Martin (muziek producer, musicus en componist; Londen,
3 januari 1926, 89 jaar in 2015) was zonder enige twijfel vanaf het
begin het belangrijkste lid van de Britse rockband 'The Beatles'.
Zijn werk als producer/arrangeur van en bijdragen als instrumentalist aan alle Beatles-platen - behalve het album "Let It Be" zorgden voor het succes van de legendarische band.
Niet zonder reden verwierf George Martin de in het Verenigd
Koninkrijk hoog gewaardeerde titel Sir.
Hij werkte vanaf 1950 voor muziekgigant EMI en werd in 1955
labelmanager van EMI's Engelse ondermerk Parlophone.
In 1962 mochten 'The Beatles' auditie doen bij George Martin. Het
was het begin van een relatie die bijna acht jaar duurde.
Het was in hoofdzaak George
Martin's muzikaal talent (ook
op de piano) en zijn gedegen
muzikale opleiding aan de
Guildhall School of Music
die het gat tussen goede en
slechte muziek overbrugde en
waardoor 'The Beatles' de
muzikale vorm en het geluid
ontwikkelden waarmee ze de wereld eertijds zo verrasten en, goed
beschouwd, verstomd lieten staan. Overigens mede door versterker fabrikant Vox die in haar apparatuur de wat apart, nogal schel
maar vooral dynamisch klinkende Celestion luidsprekers monteerde.
De doorbraak van 'The Beatles' in 1962 kwam met het zeer een108

voudige liefdesliedje "Love me do" van de hand van John Lennon
en Paul McCartney. Een nummer, dat op door 'The Beatles' zelf
gemaakte proefopnamen - toen nog onder namen als 'Johnny and
the Moondogs', 'The Beatals', 'The Silver Beetles', 'The Silver
Beats', 'The Silver Beatles' en met drummer Pete Best in de
gelederen - nauwelijks leek op wat het uiteindelijk onder leiding
van George Martin werd.
Het meest opmerkelijk in 'Love me do' is de dominante cadans van
de nogal log klinkende basedrum, synchroon met een wel zeer
eenvoudige maar daardoor niet minder effectieve partij van de
basgitaar. Er kan geen twijfel over bestaan dat de beat die hieruit
voortkwam, en volstrekt anders en strakker was dan van de gangbare zoetige popmuziek in die tijd (bijvoorbeeld van Cliff Richard
and The Shadows, The Everly Brothers et cetera), de sleutel tot de
successen van The Beatles vormde.
Wie wel eens opnamen in een studio heeft (mee)gemaakt, beseft
dat hoe 'Love me do' klonk goeddeels de verdienste was van producer George Martin en de vooruitstrevende opname technieken
die hij toepaste.
Het is bijzonder jammer en verdrietig dat George Martin nooit
echt heeft kunnen profiteren van de successen van 'The Beatles'
terwijl hij voor wat 'The Beatles' waren de meest belangrijke
factor is geweest. Hij kón er niet van profiteren omdat hij gewoon
zijn werk deed als werknemer van EMI.
Hoewel dat nooit valt aan te tonen, zouden de nummers van 'The
Beatles' nooit zijn geweest en nooit zo hebben geklonken als ze
onder leiding van een andere producer waren opgenomen.
George Martin heeft als enige aan 'The Beatles' weinig verdiend
en is vandaag-de-dag geen gefortuneerd man. Hij heeft altijd hard
voor zijn inkomen moeten werken.
Gelukkig kan hij profiteren van auteursrechten. Want na 'The
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Beatles' componeerde hij filmmuziek, onder andere voor de James
Bondfilm "Live and Let Die".
Voorts was hij producer van albums van onder andere Paul
McCartney, de groep 'America' en Jeff Beck.
In 1997 produceerde hij het nummer "Candle in the Wind" van
Elton John waarin de uitzonderlijke kwaliteiten van George
Martin opnieuw duidelijk hoorbaar werden. Kenmerkende kwaliteiten, zoals we die al kenden uit zijn periode met 'The Beatles'.
Om er zeker van te zijn welk album het laatste zou zijn dat George
Martin ooit produceerde, bracht hij in 1998 het album "In My
Life" uit. Hiervoor bracht hij artiesten bijeen die hij, naast 'The
Beatles', waardeerde zoals Jeff Beck, Phil Collins en Céline Dion.
De productie leverde onder andere een aantal bijzondere versies
van nummers van 'The Beatles' op.
Het is jammer dat het succes van 'The Beatles' voornamelijk aan
Paul McCartney, deels ook aan John Lennon, wordt toegeschreven. Zij stalen altijd de show. Want daarmee is George
Martin sinds 'Love me do' schromelijk te kort gedaan.
En niet alleen George Martin.
Relevante kanttekeningen hierbij zijn dat de rol van de altijd zo
bescheiden maar zeer muzikale George Harrison evenzeer vaak
onderbelicht bleef.
Zelfs drummer Ringo Starr was mede-bepalend voor de successen
van 'The Beatles'. Ook al was en is hij een slechte en fantasieloze
drummer met een groot gebrek aan techniek, was zijn verdienste
dat zijn drumwerk zo stabiel was als een metronoom. Overigens
verving Ringo Starr de aanvankelijke drummer van 'The Beatles',
Pete Best, op aandringen van George Martin.
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Showing off
5 oktober 2015

Het is toch leuk, aandoenlijk bijna, om nu al, begin oktober, de
ware aard van menige Nederlander (v/m) te zien boven komen.
De wintersport vakanties zijn nog ver. Maar nu al rijden er auto's
met een typisch voor ski's bedoelde dakbak op de auto. Alleen het
bordje "Kijk mij toch eens" ontbreekt.
Nu zijn er altijd lui die verzachtende omstandigheden in voorraad
hebben. Zoals 'maar het is binnenkort toch herfstvakantie, dus....'
Ja, dat had je gedacht. Want 's zomers zie je die soort bakken
zelden op een dak; meestal zitten er schommelende karretjes
achter een auto.
Nee hoor, mij misleidt je niet zo gemakkelijk!
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Dothan
6 oktober 2015

De zesjes cultuur heeft lang geduurd en dendert nog altijd door in
ons landje, vooral de gevolgen er van.
Bijvoorbeeld in de kwaliteit van ons universitair onderwijs.
Onlangs werd bekend dat de eerste Nederlandse universiteit op de
56e plaats komt op de wereldranglijst. Daarmee worden zowel de
kwaliteit van het universitair onderwijs als de resultaten er van, de
kwaliteit van afgestudeerden dus, bedoeld. Eén van onze universiteiten eindigde ergens ver in de 100. Het klinkt misschien onaardig, maar je zou Nederland dus bijna de achterstandswijk in de
wereld van het universitair onderwijs kunnen noemen.
Zo zijn we ook al jaren dik tevreden met, zelfs idolaat van de
middelmaat in muziek. Een middelmaat, die aangetoond wordt
door het eenvoudige feit dat geen artiest of muziek populair is in
andere landen dan de Nederlandse Randstad en Het Gooi. En als
er al eens iets over de grens gaat, dan komt het in voorprogramma's van gevestigde internationale artiesten terecht.
Nee, niet iets om trots op te zijn, en idolaat zijn van een Nederlandse artiest is in een breder perspectief bezien dan ook volstrekt
misplaatst.
Maar goed, je bent al snel artiest als je voor opa en oma tussen de
schuifdeuren een zelfgemaakt liedje ten gehore weet te brengen.
Ouders hebben het dan meteen over 'een veelbelovend
singer/songwriter' en dichten het kind een gouden toekomst in de
showbusiness toe.
Daarna loopt het wicht of het joch jarenlang naast de schoenen
met alle narigheid van dien op school en onder leeftijdgenootjes.
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Het lijkt er op dat Dothan ook zo'n exponentje is.
Zijn gefingeerde falsetstem bezorgt me kille rillingen. Ik kan er
niet tegen. Het doet me wel eens denken aan een amateuristische
opvatting van de bloedeloze Gregoriaanse liederen in de Rooms
Katholieke kerk.
Maar ik ben natuurlijk geen maatstaf.
Dus zou ik Dothan willen adviseren z'n liedjes eens in Engeland te
draaien. Daar beheersen ze het zingen met kopstem (falset) tot in
de finesses; het is daar een kunst op zich. Ik acht het niet uitgesloten dat Dothan onmiddellijk over de grens wordt gezet door
smalend lachende professionele musici met de mededeling om
nog eens flink te oefenen.
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Ondertussen

(
In het café:
"Hoe is het met je schouder?"
"O, dat gaat al een stuk beter."
"Hoe dat zo?"
"Ik heb nu manuela therapie."
"O ja?"
"Ja."
"Goh, ik wist niet dat Jacques Herb nog werkte."
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Onaangename mensen
"Ken jij die en die schrijver niet?"
"Ken je dat en dat boek? Nee? En dat en dat boek nog niet gelezen? Och...., Nou ja, zeg...."
"Heb je de laatste van die en die al gehoord?"
"Heb jij de CD van die en die nog niet? Nee? Oh.... Nou... eh....
tja."
En elke variant daarop; menigmaal niet beperkt tot boeken en
muziek.
Mensen die zich voorstaan op hun kennis van auteurs, titels, artiesten, muziek, technologie en wat al niet meer. Niet zelden word
je er op afgerekend alsof er iets mist in je ontwikkeling. Hun kennis gaat die van jou blijkbaar te boven en dat moet aangetoond
worden, nietwaar?
Maar zelf geen pen op papier kunnen zetten of geen noot kunnen
spelen, geen stop in kunnen draaien, geen knoopbatterijtje kunnen
vervangen......
En wat gedacht van het enorme contingent senioren die nu eindelijk de foefjes van het computeren en de social media onder de
knie hebben? Begin er niet met ze over, je krijgt beleringen tot in
het oneindige.....!
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Juichmutsen
7 oktober 2015

Als je, zoals ik, dagelijks de radio aan hebt, dan word je, net als zo
veel andere mensen, gek van de reclameboodschappen. Veel daarvan is niet te verteren. Opgewonden, bijna hijgende stemmen van
overwegend jonge vrouwen die je dwingen om iets onmiddellijk te
doen omdat het werkelijk superfantastisch is wat er wordt aangeboden. Niet te missen buitenkansjes, of ze nooit meer zullen
terugkeren. Of, als je iets niet doet, dan ben je ergens de pieneut
van - in het kweken van schuldgevoelens zijn die reclamejongens
ook verdomde goed.
Die opgefokte aanstellerige stemmetjes van trendy gillende keukenmeiden en dolgedraaide totebellen lokken bij mij telkens de
opmerking uit: "ah, daar heb je weer zo'n juichmuts!"
Het is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat ik me werkelijk ga ergeren.
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Vluchtelingen 2
7 oktober 2015

Soms frons je de wenkbrauwen als vluchtelingen die in ons land
worden opgenomen ontevreden gaan klagen over de geboden
faciliteiten.
Ook wanneer vluchtelingen met een gebaar van misprijzen hen
toegekende accommodatie, kleding en dergelijke afwijzen en ook
daarover klagen.
Voorts klagen vluchtelingen meer en meer over de maaltijden die
hen worden verstrekt en het geld dat ze krijgen.
Moeten we ons niet afvragen wèlke vluchtelingen we in ons land
over de vloer krijgen?
Is het aanvaardbaar dat vluchtelingen kritiek hebben op hetgeen
hen in ons land geboden wordt?
Zouden vluchtelingen niet weer weg moeten gaan als het hen in
ons land niet bevalt?
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Of Oranje het EK in Frankrijk haalt?
8 oktober 2015

Nee, natuurlijk niet !
Gewoonlijk spreken we van 'Onze Jongens'. Maar dat zijn ze niet
meer.
Oranje bestaat momenteel uit enkele blasé geworden financieel
volgevreten verouderde, vermoeide, uitgebluste ex-toppers en over
het paard getilde, verwende, zichzelf overschattende jongetjes met
trendy haatbaardjes, puberpuisten en gekleurde voetbalschoenen.
Kijk, daar win je de oorlog niet mee, zoals Guus Hiddink al had
vastgesteld. Helaas verliet hij het strijdtoneel niet met ere (omdat
die jongetjes van Oranje hem domweg in de steek hadden gelaten). Maar weggaan was beslist een prima keuze.
Via de achterdeur kwam Danny Blind binnen als hoofdcoach. Via
de achterdeur, want hoe lang lag dit mannetje zonder enige persoonlijkheid en schlemielige uitstraling al niet wat gluiperig op de
loer voor dat baantje? Zelfs de puinhoop, die het Nederlands elftal
momenteel is, weerhield hem niet van zijn 'blinde' ambitie.
De oorlog winnen? Met Blind? Kom nou toch. Dat al helemaal
niet.
Nee, dat wordt aanstaande zaterdag tegen Kazachstan en de dinsdag daarop, 13 oktober dus, tegen Tsjechië helemaal niets. Beide
wedstrijden worden verloren of op z'n hoogst wordt er eentje
gelijk gespeeld.
Mark my words.
Speelt Oranje per ongeluk gelijk dan gaat, let maar op, toch een
beetje de vlag uit. Want het is beter dan verliezen en voor de rest
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kan het worden geweten aan de bal, het (kunst)gras, vanzelfsprekend de scheidsrechter, de lange vliegafstand, het eten, de
korte voorbereidingstijd, lichte blessures en noem maar op.
Maar onderhand denken al die nuffige Oranjeklantjes: "Ach, dat
was dan dat. Dan maar geen Europees Kampioenschap, hoor. Wat
maakt het mij nou uit? Ik verdien mijn geld bij mijn club en niet
bij Oranje. Morgen maar eens kijken naar een nieuwe dikke BMW
of zo."
Mark my words. Again.
Bovendien...... Zou het kunnen zijn dat het Nederlandse voetbal
een afspiegeling is van de zesjes cultuur die ook al jaren in het
bedrijfsleven, in het universitair onderwijs en zo voort terug te
vinden is?
Johan Cruyff en zijn zienswijzen raken steeds meer omstreden
naarmate hij ouder wordt.
Maar toch blijft een aantal van zijn uitspraken tot in lengte van
dagen toepasselijk. Bijvoorbeeld deze overbekende: "elluk nadeel
hep se voordeel."
De afgang van het Nederlands Elftal is wellicht ook de kans om
het hele Voetbal Huis van Oranje eens op te ruimen, de gelederen
schoon te vegen, de bezem er doorheen te halen en met een schone
lei te beginnen. Met als doel om er tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal in 2018 weer he-le-maal te zijn en een rol van
betekenis te spelen.
Vernieuwing is het toverwoord. Weg met alles dat nu deel uitmaakt van wat tot de misère van het Nederlands Elftal heeft
geleid. Bij de KNVB, het elftal zelf, de (bege)leiding daarvan en
zo voort, en zo voort, kortom, alles dat de situatie zo bedorven
heeft gemaakt. En vooral niet terughalen wat een gepasseerd station is, zoals verleden-tijd-bondscoaches en zo meer.
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Gebeurt dat niet, dan blijft het kwakkelen en zal de KNVB op de
eerste plaats haar sponsors verliezen zoals de FIFA door de schandalige Blatter en Platini de geldstromen van Coca Cola, Visa,
McDonalds en Budweiser verloor.
Zonder geld functioneert niets.
Helaas is de teloorgang van het Nederlandse voetbal ook in het
nadeel van de Nederlandse economie. De schattingen lopen uiteen.
Maar de verliezen belopen tientallen miljoenen nu de deelname
aan het Europees Kampioenschap niet meer haalbaar zal blijken te
zijn.
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Retro: Vliegramp Texel, september 1996
In september 2006 keek de ex-redactie van het voormalige e-mmagazine 'Zin &
Onzin' nog eens terug op deze gebeurtenis, wat de redactie op dat moment in
1996 deed en wat daaruit voortkwam.

Het was een mooie, zonnige dag. Eind augustus 1996. Op kantoor
in Amstelveen stonden de ramen wijd open.
Soms komen daar vliegtuigen over en op die woensdag, eind augustus, was dat ook zo.
Een van de redactieleden is geboren in 1944 en sinds zijn jeugd
vertrouwd met het zo herkenbare en sonore geluid van de Dakota.
Gewoonlijk deed hij dat nooit als een Dakota overvloog. Maar op
die woensdagmiddag wel. Hij keek op. Er was een Dakota van
The Dutch Aviation Club aan het proefvliegen. Het vliegtuig
vloog over van noord-west naar zuid-oost, later op die middag van
noord-oost naar zuid-west, en zo werd dat meermaals herhaald.
"Die klinkt niet goed," merkte ons redactielid op en keek peinzend
naar het telkens overvliegende vliegtuig.
"Wat klinkt niet goed?" vroegen we hem.
"Hij klinkt niet gewoon, niet sonoor, alsof de motoren niet synchroon draaien."
"Hoe bedoel je?"
"Nou," zo zei hij, "alsof ze zweven. Ze horen gelijk te klinken.
Nee, dat klinkt niet goed, er is iets mee. Misschien dat ze daarom
zo veel proefvliegen."
We spraken er over na en ons redactielid bleef verontrust klinken.
Uiteindelijk besloten we de Dutch Aviation Club te bellen, op zijn
minst om te vragen waarom ze zo vaak overvlogen.
Aan de andere kant van de lijn werd een vrouwenstem ontzettend
boos. "Waarmee we ons bemoeiden," schreeuwde ze ons toe.
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Beduusd als we waren, vergaten we haar naam te noteren.
Nochtans merkten we, voordat de hoorn op de haak werd gegooid,
op dat er naar onze mening iets niet goed was met het vliegtuig.
Naar aanleiding van die boze reactie nam de verontrusting bij ons
toe en we besloten toch maar eens met de Rijks Luchtvaart Dienst
in Hoofddorp te bellen.
Daar kregen we een man aan de lijn met een Indonesisch accent,
als we het goed hebben verstaan, ene heer Eckhardt.
We deden ons verslag van het contact met The Dutch Aviation
Club. Hij antwoordde niet.
Daarna spraken we onze verontrusting uit, over het geluid van het
vliegtuig en over de zo vele malen dat het inmiddels was overgevlogen.
"Ach," zo antwoordde de man, "daar moet u niet zo veel aandacht
aan besteden, dat zit wel goed. Vaak vliegen ze meermaals proef
als er iets gerepareerd, vervangen of veranderd is."
"Maar eh, hij klinkt gewoon niet goed. Volgens ons is er iets mis
mee."
"Tja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, hoor, laat u maar."
En het gesprek was geëindigd. De ambtenaar had het kennelijk te
druk met andere dingen.
Een week of wat later hoorden we op Radio Noord Holland dat
dat vliegtuig, die Dakota dus, was neergestort, nabij Texel. Meer
dan 20 doden............. Allemaal ambtenaren.
Nadien rees de veronderstelling dat Martin Schröder (toen nog van
Martinair) de ramp op zijn geweten had. Immers, hij had eerder
een motor van de Dakota laten vervangen. Overigens om redenen
die op Radio Noord Holland niét bekend werden gemaakt. Later
raakte die veronderstelling in de vergetelheid.
Het bleef ons bezighouden. Daarom belden we nogmaals met de
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Rijks Luchtvaart Dienst in Hoofddorp en kregen weer de man met
het Indonesisch accent aan de lijn. Opnieuw deden we ons verslag.
"Nee," zo oordeelde de heer Eckhardt, "ik herinner me niets van
een gesprek in augustus. Bovendien kan uw informatie vermoedelijk maar weinig bijdragen tot het vinden van de oorzaak van de
ramp. Maar ik zal het noteren."
We hebben er nooit meer iets van gehoord, ook niet óver gehoord.
Nu, in september 2006, hoorden we op Radio Noord Holland hoe
de nabestaanden van de slachtoffers nog altijd in het duister tasten
over hoe die ramp zich kon voltrekken en welke de oorzaak is geweest, hoezeer ze zich inmiddels na tien jaar ook hebben verzoend
met het zo triest verscheiden van hun geliefden.......
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Ambtenaar of Corruptenaar?
10 oktober 2015

Het is niet de eerste keer dat een ambtenaar corrupt blijkt te zijn.
Al tientallen jaren mompelden we op de redactie dan ook 'corruptenaar' als we het woord ambtenaar horen.
Het is gerechtvaardigd. Veel vertrouwen in ambtenaren kon en
kan je niet hebben. Corruptie gaat van lage ambtenaren tot de
hoogste, en politici die ambtelijke functies uitoefenen zoals burgemeesters, statenleden en zo voort. Het is een ratjetoe.
Hoe waar dat is, blijkt ook nu. Een politie-ambtenaar die informatie verkocht aan de onderwereld, aan criminelen, en daarvoor
miljoenen incasseerde......
Aanvankelijk werd door het OM gelogen dat het maar één politieambtenaar betrof. Nu blijkt dat het er in de twintig zijn. Tja, hoe
corrupt is het OM zelf dan wel?
Liegen en bedriegen, het is van alle tijden. Maar de laatste jaren
toch wel erg 'ingeburgerd' in Nederland.
Al deze incidenten kunnen niet anders leiden dan tot het standpunt
dat iedere ambtenaar van corruptie verdacht moet worden tot het
tegenovergestelde onomstotelijk is vastgesteld.
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(Levens)bedreigende E-stoffen
1994 - 2015

1994.
Om vele redenen kunnen voedingtoevoegingen worden beschouwd als bedreigend voor de gezondheid. Op dit moment bestaan er ruim 6000, al dan niet geregistreerd als E-stof. Niet alleen
nemen ze in aantal toe, maar algemeen wordt aangenomen dat er
meer dan alleen geregistreerde voedingtoevoegingen in ons voedsel voorkomen. Onrustbarend.
De stoffen worden om uiteenlopende redenen aan ons voedsel
toegevoegd, onder andere voor houdbaarheid, kleur, homogeniteit
(gelijkmatigheid), geur en smaak. Met deze toevoegingen zou de
industrie tegemoet komen aan de eisen van de consument.
Onzin natuurlijk, want ze zijn voornamelijk van nut voor de
industrie zelf. De consument heeft er nooit om gevraagd en zeker
niet om er ziek van te worden. Nagenoeg iedereen weet bijvoorbeeld dat een artikel er minder mooi uitziet als een kleurstof
ontbreekt, maar dat dat aan de smaak niets afdoet.
Voedingtoevoegingen worden regelmatig aangeduid als natuuridentiek. Dat kan wel zijn, maar het merendeel is afkomstig uit
chemische fabrieken: het zijn dus stoffen die niet op een natuurlijke wijze ontstaan en slechts op natuurlijke stoffen lijken.
Voedingtoevoegingen worden in de westerse wereld alleen toegelaten wanneer is vastgesteld dat zij niet of nauwelijks (....)
schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar in bepaalde gevallen
wordt veiligheidshalve toch maar aanbevolen om niet meer dan
een bepaalde hoeveelheid per dag te gebruiken teneinde onheil te
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voorkomen, de zo genaamde Aanvaardbare Dagelijkse Inname
(ADI). Dat zegt genoeg.
Voorts wordt niet of zelden vastgesteld of bepaalde combinaties
van voedingtoevoegingen problemen opleveren. In een bepaald
voedingsmiddel komen bijvoorbeeld drie, niet met elkaar strijdige,
E-stoffen voor. Maar de mens nuttigt meerdere producten per dag.
Het risico bestaat dat daarin andere E-stoffen zitten die strijdig
kunnen zijn met de eerdere drie.
1992 - 1994.
In de zomer van 1992 publiceerde een Engelse professor en chirurg een wetenschappelijk artikel over zijn eigen gezin dat allerlei
vreemde (allergische) aandoeningen had opgelopen, maar door het
zo goed mogelijk uitschakelen van het gebruik van voeding met
E-stoffen weer enigermate gezond werd.
In juni 1993 werd op de Nederlandse televisie een documentaire
uitgezonden over een bijzondere kliniek nabij Londen, waar door
de medische wereld ongeneeslijk verklaarde mensen zich met
succes kunnen laten behandelen tegen ernstige - vaak levensbedreigende - allergische aandoeningen.
Uiteenlopende artikelen in de media in de loop van 1994 laten ons
weten dat steeds meer mensen ergens allergisch voor zijn. En dat
veel allergieën onbehandelbaar blijken te zijn of langdurig worden
behandeld met chemische stoffen (medicijnen) zonder afdoend
resultaat.
Kortom, er kan haast geen twijfel meer over bestaan dat in ons
voedsel stoffen voorkomen, die we maar beter niet tot ons nemen
omdat zij leiden tot ontregeling van onze gezondheid, variërend
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van allergie tot overlijden.
Overigens staan E-stoffen en andere voedingtoevoegingen los van
in ons dagelijks voedsel toch al ruimschoots voorkomende chemicaliën zoals bijvoorbeeld restanten van giftige bestrijdingsmiddelen in brood, groente, fruit en vlees - daarover later.
1997.
De voedingsindustrie is nog steeds niet verplicht om voedingtoevoegingen op de verpakking van een product te vermelden.
Helaas, want dat maakt het de consument niet gemakkelijk.
Toch voldoen al veel producten nu reeds aan een voorschrift dat er
ooit zal komen. Maar dan nog. Want het nuttigen van E-stoffen en
andere toevoegingen blijft een risico.
Terug naar 1994.
Het Anti-kankercentrum Gustave Roussy van het Universitair
Ziekenhuis te Villejuif, Frankrijk stelde een overzicht samen van
vastgesteld kankerverwekkende E-stoffen respectievelijk E-stoffen
die in dit opzicht 'verdacht' zijn:
E 102
E 131

E 110
E 133

E 120
E 141

E 123
E 142

E 210
E 217
E 226Ë
E 241

E 211
E 220!"
E 230Ê
E 250

E 212
E 221Ë
E 231!Í
E 251Ê

E 213
E 214
E 215
E 222Ë E 223Ë E 224Ë
E 232!Í E 233!Í E 239
E 252Ê

E 311
E 340Í
E 366

E 312
E 341Í
E 377

E 320Ì E 321Ì E 330Í
E 360
E 361
E 362

127

E 124
E 150

E 125
E 171

E 338
E 363

E 127
E 172
E 216
E 225
E 240
E 339Í
E 365

E 400Í
E 467Í

E 407

E 430

E 461Í

E 462Í

E 463Í

E 466Í

Legenda:
! ook huidziekten
" ook afbraak van vitaminen, m.n. B12
Ë ook darmstoornissen
Í ook spijsverteringsstoornissen
Ê ook hart- en vaatziekten Ì ook cholesterol verhogend.
E 330 is een der gevaarlijksten en komt helaas op grote schaal voor in
allerlei voedingsmiddelen.
Voor de veel voorkomende smaakversterkers E 621 (mononatrium
glutamaat, monosodium glutamaat, ook bekend als vetsin en vrijwel
altijd aanwezig in Chinees-Indische maaltijden), E 627 en E 631 gelden
alle waarschuwingen: kankerverwekkend, ! huidziekten, " afbraak van
vitaminen, m.n. B12, Ë darmstoornissen, Í spijsverteringsstoornissen,
Ê hart- en vaatziekten, Ì cholesterol verhogend.

2001 - 2015.
Ondanks Europese voorschriften worden sommige E-stoffen nog
altijd alleen maar aangeduid met hun chemische naam: antioxydant, conserveringsmiddel, kleurstof, geur- of smaakstof, stabilisator, emulgator en zo voort.
Een interessant voorbeeld is het merk 'Becel'.
Producten onder die naam worden aangeprezen als buitengewoon
gezond en onder andere cholesterol verlagend.
Hier de samenstelling van Becel Light margarine, naar de mening
van de fabrikant goed voor hart en bloedvaten, met Omega 3 en 6:
Water, plantaardige oliën (30%) en vetten, gelatine, emulgatoren
(lecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren), conserveermiddel, voedingszuur E330, vitamines (E, B6, A, foliumzuur, D,
B12), aroma’s, kleurstof E160a.
Een mixture dus van voedingtoevoegingen zonder E-aanduiding
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en E-stoffen.
Overigens bevatten ook (half)verse produkten, zoals vleeswaren,
kaas e.d. niet zelden voedingtoevoegingen respectievelijk
E-stoffen.
2015, wat te doen?
Vermijd voedingsmiddelen waarop de voedingtoevoegingen niet
worden aangeduid met E-nummers maar met hun chemische benamingen. Je weet in die gevallen in het geheel niet wat je binnen
krijgt.
Het zo veel mogelijk vermijden van voedingstoevoegingen, al dan
niet met E-nummer vermeld, of anders het kritische beschouwen
er van, is voorts geen slechte zaak.
Het kopiëren van het bovenstaande E-nummer overzicht en meenemen bij het boodschappen doen, is wellicht handig.
Aanbevelenswaardig is ook om soortgelijke producten op de er in
voorkomende E-stoffen te vergelijken en het artikel te kiezen
waarin de minste E-stoffen zitten. Die zijn soms wat duurder,
maar gezondheid is in zekere zin te koop!
Gevarieerd eten is ook wat betreft E-stoffen zinvol. Het vermijden
dus van het tegelijkertijd consumeren van verschillende producten
waarin gelijke E-stoffen voorkomen.
Investeren in gezondheid door voedingsmiddelen beter te bekijken
voor ze worden aangeschaft, is eveneens de moeite waard.
Bijvoorbeeld: koop kleinere verpakkingen als iets door het ontbreken van E-stoffen minder lang houdbaar is, laat je niet verleiden door mooie kleuren en betaal desnoods dat dubbeltje per pro129

duct meer als het natuurlijker is. Het loont de moeite.
Kijk vooral uit met de gezondheid van kinderen.
Wie kinderen heeft, doet er goed aan met name op snoep, zoetigheden zoals broodbeleg, limonades (inclusief siropen), vruchtendrankjes en frisdranken te letten. Kinderen waarderen kleur en
smaak combinaties. De industrie weet dat. Voedingsmiddelen,
specifiek voor kinderen, zijn dus meestal zeer gevaarlijk en
kunnen leiden tot allerhande (gedrags)stoornissen.
Bedenk daarbij tevens dat goedkopere producten doorgaans meer
gevaarlijke stoffen bevatten dan duurdere.
2015, slotsom
Voedingtoevoegingen zijn schadelijk voor de gezondheid. Dat
staat onomstotelijk vast.
Maar de mens kan ook wel tegen een stootje. Dus zondigen door
af en toe eens een extra fijn E-stofje of andere voedingtoevoeging
te consumeren, ach, daar hoeft niemand zich echt veel zorgen over
te maken. Kortom, angstig worden is nu ook weer niet goed.
Maar vooral: de regelmaat schaadt. En wie al iets mankeert, zou er
goed aan doen om vrijwel alle E-stoffen en voedingtoevoegingen
te mijden, althans voorzover dat mogelijk is.
Bio.
Het is de moeite waard om die voedingsmiddelen die je dagelijks
of wekelijks het meest of veelvuldig gebruikt in bio-versie te
kopen.
In biologische producten komen immers geen vreemde voedingtoevoegingen voor. Geen E-stoffen dus, ook geen toevoegingen
met chemische benamingen. Evenmin landbouwgif of iets van
dien aard. Biologische producten zijn veilig. Mits ze voldoen aan
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het Europees Bio- en het EKO-keurmerk:

http://www.bionext.nl/content/missie

Bio artikelen zijn weliswaar wat duurder. Maar steeds beter verkrijgbaar. Dus zullen de prijzen op den duur wel zakken.
Maar gezondheid is de investering nu al waard, nietwaar?
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Ondertussen

(
"Weet je waarom ik zondagmorgen altijd vroeg opsta?'
"Nee, hoezo?"
"Ik word nogal wee
van die zoetige zondagmorgen muziek
en het zoetelijk gefemel er omheen
waarmee ze op radio voorkomen
dat mensen met een keukenmat in hun maag
en een zwerfkei in hun hoofd
vanwege de vorige avond
te veel gepijnigd worden.
Van die Franse wijntjes en Franse kaasjes figuren,
weet je wel.
Die drinken de andere ochtend voorzichtig
mysterieuze eikeltjesthee van Franse kruiden
en eikeltjeskoffie
om weer wat bij de levenden te komen.
Daarom noem ik die muziek 'eikeltjesmuziek'."
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Back to the Future
12 oktober 2015

Op dit moment treden in Nederland 'The Analogues' op. Een
coverband, zij het wel zeer uitgebreid en qua samenstelling niet
zoals er, sinds de rock 'n roll ontstond, bij bosjes waren en altijd
nog zijn. Maar toch, een coverband.
'The Analogues' imiteren 'The Beatles' en doen dat heel nauwgezet
en precies. Geen noot verkeerd aan.
Maar is de wereld van de muziek dan zo weinig inspirerend dat
we terug moeten grijpen op muziek die in de jaren van 'The
Beatles' de toekomst had?
Of moeten we deze soort muzikale incidenten vergelijken met het
jaar in jaar uit en tot in den treure spelen van Bach, Mozart en
andere componisten in het klassieke genre?
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Diederik Samsom
12 oktober 2015

De meningen over deze breedbek PvdA politicus zijn nogal verdeeld. Zowel binnen zijn partij als in Nederland.
Hij zal zijn verdiensten zonder twijfel hebben.
Maar een geliefd en gewaardeerd politicus is hij in elk geval niet
en zal dat ook nooit worden. Het meest waarschijnlijk is dan ook
dat hij mettertijd vrij onopvallend van het politieke toneel zal verdwijnen en in de vergetelheid raken, al dan niet vanwege een of
andere misstap, zoals met zo veel prominenten in de PvdA is
gebeurd.
Niettemin is er toch wel iéts aan Samsom dat opvalt, naast zijn
doorgaans synthetische kamerbrede (glim)lach, waarachter hij wel
eens het nodige zou kunnen verbergen.
In tegenstelling tot de meeste politici heeft hij het, naast een aantal
praktische en meestal actuele onderwerpen, altijd over politiek.
Nooit over de socialistische ideologie waarop de Partij van den
Arbeid - door menigeen vroeger de Portemonnee van de Ander
genoemd - van oorsprong stoelt.
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Daders neerhalen MH17 bekend
12 oktober 2015

Ze maakten zichzelf bekend.
Het NOS Journaal van 17 of 18 juli 2014 zond het uit. Niet lang
nadat het vliegtuig uit de lucht was geschoten, meldde een commandant van pro-Russische rebellen dat 'heuglijke feit' met zijn
mobieltje vol trots aan een collega. Met dat gesprek was hij
gewoon in beeld. De tekst werd door de NOS in het Journaal
ondertiteld.
Het is hoogst merkwaardig dat deze beelden nooit meer op televisie zijn herhaald en over het strafrechtelijk onderzoek, nu het
rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vandaag is
uitgebracht, heel ingewikkeld wordt gedaan.
Dat roept vragen op.
Vragen, zoals in hoeverre internationale politiek boven het strafrecht gaat. De vraag ook in hoeverre de NOS wordt gemanipuleerd
door de politiek. En dat laatste kan zich tonen als de NOS ooit zou
verklaren dat de beelden onvindbaar zijn of het bestaan er van zou
ontkennen.
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Ondertussen

;
"Relaties die niet goed zijn,
in het privé leven en in het werk,
kan men gemakkelijk herkennen.
Er wordt alleen nog in de 'ik-vorm' gesproken."

(
"Problemen zijn er om opgelost te worden.
Niet om ze te scheppen."
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Tanden bleken
16 oktober 2015

Leonie ter Braak en Roos Moggré zijn de presentatrices van het
ochtend(nieuws) programma op televisie, WNL, Wakker Nederland, een 'meiden-onder-elkaar-kwebbel-de-kwebbel programma'.
Zoals in de mediawereld iedereen op elkaar let, bijvoorbeeld of je
wel onverkort meegaat met elke trend om er echt bij te horen, van
woordgebruik en gebaartjes tot mode en houding, zie je dat bij
deze twee dames natuurlijk ook.
Parelwitte tanden behoren in die kringen tot de hedendaagse
trends. Voor zo'n gebleekt gebit, dat vooral goed afsteekt bij een
mooi gebruind gelaat - ook al moet je daarvoor dagelijks enkele
uurtjes in het tosti-ijzer van de zonnestudio - zijn de studio's even
talrijk als voor nagels en haar.
Zodra de tanden parelwit zijn, moet je ze natuurlijk laten zien.
Waarom zou je ze anders laten bleken, nietwaar?
Als honden ergens niet van gediend zijn, dreigen ze door te grommen, hun onder- en bovenlip op te trekken en hun tanden te laten
zien.
Leonie en Roos lijken voortdurend nergens van gediend te zijn.
Maar ze grommen er nog niet bij......
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Basgitaristen
20 oktober 2015

Basgitaristen waren en zijn de meest gefrustreerde muzikanten in
de muziekindustrie.
Geen wonder, want hun instrument heeft maar vier snaren, sommige uitvoeringen vijf of zes, en hun bijdragen aan muziek omvatten doorgaans één noot per keer en meestal vier of minder
noten in één (vierkwarts)maat. Vrij saai dus.
Veel basgitaristen werden dat omdat hun spel op andere instrumenten, waaronder de gitaar, nogal te wensen overliet. De basgitaar was eenvoudiger, kon meestal geen kwaad en sinds de
eenvoud van de rock 'n roll - vaak betiteld als 'drie accoorden
muziek' - hoefden er dus ook geen hoge eisen aan te worden
gesteld.
Basgitaristen zijn een beetje zoals jongetjes in het basisonderwijs
die niet goed kunnen voetballen en dan als doelpaal of als het dan
echt moet als keeper worden gebruikt.
Maar naarmate de popmuziek zich ontwikkelde, kwam de frustratie onder de basgitaristen tot uiting omdat de basgitaar een
begeleidingsinstrument bleef, terwijl basgitaristen daarentegen
steeds meer behoefte voelden om ook eens op de voorgrond te
treden en op zijn minst een keertje een supersolo te spelen.
Later in de ontwikkeling van de popmuziek liep de frustratie zo
hoog op dat basgitaristen enerzijds ingewikkelde niet zelden (te)
dominante partijen gingen spelen en anderzijds ook wel eens
accoorden op dat eenvoudige instrument wilden laten horen of iets
dat daarop leek. En dat alles op een volume waarmee sommige
andere instrumenten vrijwel geheel uit het muziekbeeld verdwenen.
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Funky muziek bood basgitaristen nieuwe kansen en gezegd moet
worden dat een aantal in dat genre - meestal studio muzikanten vrij virtuoze bijdragen leverden aan pop- en disconummers.
Maar de meeste basgitaristen leden, en lijden nog, onder de hen
toegekende bescheiden rol die de aard en uitvoering van het instrument nu een maal met zich brengt.
Het is een beetje zielig eigenlijk.
Bovendien, basgitaristen denken meestal niet na; als het maar hard
is. Hun frustratie en daarmee de hang om ook eens te domineren,
weerhouden hen er van om het belang in te zien van de juiste
noten op de juiste plaats, op het juiste moment, op het gepaste
volume, met de juiste klankkleur en de juiste aanslag.
In de muziek geldt nog altijd het credo 'de kunst van het weglaten'.
Sommige nummers zouden er natuurlijk mee gediend zijn als de
basgitarist geheel werd weggelaten. Maar zij die werkelijk goede
basgitaristen zijn, spelen weinig noten en dragen aldus bij tot
mooie stukken muziek waarin zij die soleren of de boventoon
voeren geheel tot hun recht kunnen komen.
De mooiste voorbeelden daarvan zijn van oudere datum. Veel
basgitaristen in de vroege soulmuziek - vaak goede gitaristen of
pianisten die wel even een partijtje op de basgitaar wilden
meespelen - verstonden deze kunst. Wie naar een nummer als
'Sittin' on the dock of the bay' van Otis Redding luistert, weet
meteen hoe een basgitaar in feite bedoeld is en samen met de
basedrum de bodem in muziek kan leggen, zowel melodisch als
ritmisch.
Maar helaas, het merendeel van de basgitaristen, profs of amateurs, verstaat die kunst in het geheel niet.
De frustraties beperken zich overigens niet tot basgitaristen in pop
en rock.
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Ook de contrabas in muziek, voornamelijk in mainstream jazz en
andere middle of the road muziek, is frustrerend. Menig bassist is
een wat vertwijfelde figuur die er dan maar voor kiest om zo veel
mogelijk noten op het instrument te spelen en niet zelden ook nog
eens faliekant misplaatste hoge.
Ook de contrabas kan uitzonderlijk dienend zijn, als maar zou
worden gekozen voor synchronisatie met de basedrum van het
drumstel. Maar ja, helaas, zo muzikaal èn ritmisch zijn de meeste
contra-bassisten nu een maal niet en bungelen er gewoonlijk maar
een beetje bij omdat jazzmuziek toch ook een onderkant moet
hebben.

140

Johan Cruyf en longkanker
20 oktober 2015

Een onheilsbericht dat niemand van het zo dynamische icoon had
verwacht. Terecht is de voetbalwereld geschokt, en niet alleen de
voetbalwereld.
Laten we hopen en bidden dat Johan ook deze wedstrijd wint. En
daar is goede kans op omdat met nieuwe hedendaagse technieken
al veel mensen met longkanker kunnen worden genezen. Meer dan
andere vormen van deze akelige ziekte.
"Elluk nadeel hep se voordeel." Eén van de meest opmerkelijke
uitspraken van onze nationale straatfilosoof.
Aan Johan Cruyf hebben we veel te danken en hij was, en is nog,
een voorbeeld voor velen. Vermoedelijk is hij nu, met deze aandoening onder de leden, een voorbeeld voor de velen die nog
roken om dat af te zweren en hun lifestyle aan te passen.
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Voetbal.......
22 oktober 2015

Al geruime tijd is het Nederlandse voetbal niet aantrekkelijk en
nauwelijks succesvol. Internationaal betekent wat Nederland op de
groene mat - echt of kunstgras - legt betrekkelijk weinig.
Een demonstratie daarvan was vandaag het optreden van AZ, FC
Groningen en Ajax in Europa League verband. Slechts de Groningers verwierven een gelijkspel. De anderen verloren weer. En
dat, terwijl de Europa League feitelijk toch al de B-versie is van
de Champions League.
Wie met kennersogen naar de wedstrijden kijkt, zal moeten toegeven dat er voldoende talent op de Nederlandse velden loopt op
het niveau van balletje-tik, balletje-hoog, balletje-breed, balletjeterug, balletje-keeper, balletje-balletje, balletje-tattoo en zo voort.
Maar ook dat het talent daarbij blijft. Er zijn vrijwel geen spelers
meer te ontdekken zonder tattoo met het overzicht en het vermogen om patronen uit te zetten, om een bepalend leidende rol te
vertolken. Hooguit de onverzettelijke Dirk Kuyt (succesvol teruggekeerd bij Feyenoord; wat zal Ajax balen dat ze vergaten zo'n
klasbak in huis te halen).
Mogelijk is het deficit van het Nederlandse voetbal tevens het gevolg van het gevolg, namelijk dat trainer/coaches om die reden het
systeem en de patronen moeten bedenken, die dan blindelings
moeten worden uitgevoerd.
Het gevolg dáárvan kan zijn dat spelers die wèl meer talent hebben dan voor balletje-tik et cetera dat talent dan ook niet op de mat
kunnen of, beter en meer Van Gaals gezegd, mógen leggen.
Het lijkt een zichzelf voedend probleem. Als je al van een pro142

bleem kan spreken. Want is voetbal nu werkelijk zo belangrijk als
het wordt voorgesteld?
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Nationaal erkend oplaadpunt
23 oktober 2015

Je vindt ze steeds meer, de bordjes "Nationaal Erkend Oplaadpunt", met stopcontacten voor het opladen van elektrieke fietsen.
Denk je daar over na, dan vraag je je af wat nu werkelijk die
Nationale Erkenning betekent en waard is. Moeten de stopcontacten weg zo lang ze niet erkend zijn? Of is een bordje
'Oplaadpunt' misschien voldoende?
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Gemiste kans
23 oktober 2015

Zo'n drie jaar geleden trok het Japanse autoconcern Mitsubishi
zich terug uit VDL-NedCar in Born (L.). Duizenden mensen leken
hun baan te verliezen.
De vakbonden waren in rep en roer, en vroegen - uiteraard - om
overheidssteun om het bedrijf voor de ondergang te behoeden. Die
overheidssteun kwam er niet. Het voortbestaan van VDL-NedCar
hing aan een zijden draadje.
In die periode werd alle betrokken vakbonden schriftelijk de idee
aan de hand gedaan om VDL-NedCar te redden met opnieuw de
eigen Nederlandse auto-industrie te ontwikkelen. Een industrie die
teloor ging, maar geschiedenis schreef met - ooit - Spijker en 'Het
Dafje' (bijnaam: 'truttenschudder').
Geen slecht idee, want waarop wij als Nederlanders onder meer
prat gaan, is onze kennis, zowel technologisch als anderszins.
Universiteiten maakten en maken auto's die op zonne-energie
internationale wedstrijden wonnen en winnen.
Kort en goed, geen gebrek aan kennis dus.
De idee was gebaseerd op het ontwikkelen van een elektrisch aangedreven taxi. Zonder twijfel zou de idee overheidssteun hebben
gekregen in het kader van het banenbeleid.
De vakbonden reageerden niet.
Daarmee bewezen ze dat hun korte termijn visie, het aan het werk
houden van mensen, belangrijker is dan de langere termijn, de
continuïteit in werk. Ongeacht dus of VDL-NedCar met die korte
termijn visie opnieuw afhankelijk kon worden van de grillen van
een buitenlandse autofabrikant die het bedrijf eventueel zou willen
overnemen.
145

Dat laatste gebeurde. Het Duitse BMW nam het aan de afgrond
geraakte VDL-NedCar over. Er werken nu weer circa 2300 mensen. Die maken de Mini Cooper en sinds vandaag een cabriolet
versie daarvan.
In de tussentijd kwam Nissan met een elektrische taxi, de Nissan
E-NV200 Evalia, een universeel toepasbaar model dat direct een
wereldwijd succes werd.
Slotsom.
De markt voor een Nederlandse elektrische taxi is bezet.
VDL-NedCar blijft afhankelijk van de grillen van een niet Nederlandse fabrikant.
De 2300 voornamelijk Limburgse werknemers lopen hetzelfde
risico als drie jaar geleden.
De vakbonden leunen achterover; ze zijn dik tevreden over hun
kortzichtigheid.
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Malversaties op de scholen
26 oktober 2015

Vandaag maakten de media melding van het feit dat de 150 miljoen Euro, die de regering uittrok voor het scheppen van banen om
3000 jonge leerkrachten aan het werk te helpen in het onderwijs,
door de scholen voor andere doeleinden is gebruikt. Het geld werd
met name aangewend om tekorten c.q. verliezen in de begrotingen
respectievelijk exploitaties van de scholen te dekken. Tekorten die
het gevolg zijn van het gestaag dalen van het aantal leerlingen,
althans, aldus de scholen........
Maar de Algemene Onderwijsbond (AOb) gelooft dat helemaal
niet en heeft het ministerie van OCW om maatregelen gevraagd.
"Scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de 150
miljoen euro, die vorig jaar extra is uitgetrokken voor meer
(jonge) leraren, goed gebruikt." Dat zei staatssecretaris Dekker in
het Kamerdebat op 27 mei 2015, nog geen half jaar geleden dus,
over de financiën voor 'funderend onderwijs'.
Maar dezelde Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs
moest vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer opeens
toegeven dat hij (citaat): "geen idee had wat scholen met dat geld
hadden gedaan." Het betekent letterlijk dat scholen zich dus niet
hoefden te verantwoorden voor waar de belastingcentjes naar toe
zijn gegaan.
En dat in een tijd van grove bezuinigingen in alle sectoren die
afhankelijk zijn van de overheid i.c. belastinggeld....
Als bevolking kan je op vele manieren tegen een en ander aankijken, en er zeker verschillend over denken.
Maar als investeringen in het onderwijs niet worden benut voor
het specifieke doel, dan is het woord 'malversatie' op zijn plaats,
147

ofschoon 'fraude' wellicht een evenzeer gepaste betiteling is.
Het is bovendien niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw deed de computer meer en meer zijn intrede in de school. Vrijwel alle leerkrachten stribbelden lange tijd tegen, verwierpen zelfs de komst
van computers en in kennis van informatica werden de leerkrachten voorbij gestreefd door leerlingen. Hoe dan ook, de overheden, landelijk en plaatselijk, stelden tientallen miljoenen guldens aan budgetten ter beschikking om te investeren in 'de toekomst', computers en toebehoren op de school, en bijscholing van
de leerkrachten.
Maar ook toen werd bekend dat die miljoenen door schoolbesturen
en directies goeddeels voor andere doeleinden werden gebruikt
dan waarvoor ze bedoeld waren. Een van de vele praktijk voorbeelden: door een scholengemeenschap nabij Amsterdam werd het
geld onder andere gebruikt voor uitgebreide schoolreisjes, leerlingen, leerkrachten en ouders.
In 2003 investeerde de toenmalige regering Balkenende II maar
liefst 600 miljoen Euro aan gemeenschapsgelden - geld dat onder
andere door de belastingbetaler wordt opgehoest - in de zo genaamde 'Kennis Economie'. Jaren later waren die honderden
miljoenen vervlogen en werd het project als goeddeels mislukt
betiteld.
Helaas meldden de media dit slechts en passant.
Tevens kan je je afvragen wat de bevolking überhaupt onbekend
blijft aan malversaties door scholen, hogescholen, opleidingsinstituten en universiteiten. Niet in de laatste plaats omdat 'Het
Onderwijs' meent een aparte status in de samenleving te hebben.
Die wordt wel eens voorgesteld als een burcht met een slotgracht
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er omheen terwijl alleen 'Het Onderwijs' de slotbrug neerlaat of
ophaalt. Kortom, het onderwijs bepaalt zelf de maat voor vrijwel
alles en of het wel of geen toezicht toelaat.
Helaas vergeet iedereen successievelijk zulke kostbare onregelmatigheden. Ze raken uit de media omdat de voorvallen geen
spectaculair karakter hebben. En alles gaat weer onveranderd z'n
dagelijkse gangetje. Een wat aparte vorm van doofpot.
Maar het zou zeker niet zo gek zijn om schoolbesturen, directies
maar ook leerkrachten vanwege de kapitaalschaarste richting
onderwijs zo langzamerhand eens onder toezicht, desnoods onder
curatele te stellen zoals dat soms ook gebeurt met betrekking tot
de kwaliteit van het onderwijs.
Misschien is het wel noodzakelijk om diepgaand onderzoek te
doen naar de bestedingen van gemeenschapsgeld in het onderwijs
in het algemeen. De belastingplichtige bevolking, ook het bedrijfsleven, heeft er zo langzamerhand toch wel recht op te weten waar
hun centen blijven.
Onderzoek, niet om schuldigen aan de paal te nagelen; dat is
achteraf beleid. Maar om preventieve redenen; waarschuwend.
Want laten we wel zijn, er is meer dan één reden om gemeenschapsgelden doelmatig te besteden. Het onderwijs is niet de enige
belangrijke sector in de samenleving. Bovendien, omgaan met
geld is in het algemeen gesproken nu een maal niet de sterkste
kant van schoolbesturen, schooldirecties en leerkrachten.
Dan rest nog de rol van de politiek.
Is het niet van de zotte dat een staatssecretaris niet toeziet op de
besteding van 150 miljoen Euro? En ook dat hij de Tweede Kamer
verkeerd informeert? En dat dat allemaal maar zonder noemenswaardige gevolgen blijft?
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Ondertussen

;
Koning Willem Alexander is in China.
Hij spreekt Chinese leiders toe tijdens een banket.
Koningin Maxima is er niet.
Ze ligt ziek te bed met een nierbekken ontsteking.
Een vreemd gevoel dat slechts 'Iemand' staat te spreken
nu zij er niet bij is.
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Darmkanker
27 oktober 2015

Bewerkt vlees zoals hamburgers, worstjes, ham, bacon en spek
kan kanker veroorzaken. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie in een vanochtend verschenen rapport. Een samenvatting van de studie is gepubliceerd in The Lancet Oncology. Een
werkgroep van 22 wetenschappers uit tien landen bekeek de
resultaten van 800 epidemiologische studies uit de hele wereld.
Volgens de WHO verhoogt het dagelijks eten van 50 gram bewerkt vlees de kans op het ontwikkelen van darmkanker met 18
procent ten opzichte van mensen die niet zo veel bewerkt vlees
eten. Verder werd een minder sterk verband gevonden met het
voorkomen van maagkanker.
Bewerkt vlees is vlees dat een of andere verandering heeft ondergaan om het langer houdbaar te maken of de smaak te veranderen.
Daarbij valt bij voorbeeld te denken aan het roken of zouten van
vlees en het toevoegen van kleur-, geur- en smaakstoffen, de vaak
omstreden E-stoffen.
De onderzoekers van het International Agency for Research on
Cancer (IARC), dat onderdeel is van de WHO, vinden de bewijzen zo sterk dat ze het eten van bewerkt vlees inschalen als
"kankerverwekkend voor mensen".
Dagblad NRC meldt in dit verband:
"WHO: worst en rood vlees verhogen kans op kanker. Worst heeft
nu dezelfde status als asbest, plutonium en tabaksrook, qua schadelijkheid voor de gezondheid."
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Al dit nieuws wordt spectaculair gebracht. Maar het is oud
nieuws. Al heel lang is bekend dat de mens van carnivoor tot
omnivoor werd en het regelmatig eten van veel vlees, hoe het ook
is bereid, nadelig is voor de gezondheid.
In dit verband is een vaststelling van
H.J. Heinz - in 1869 in Sharpsburg,
Pennsylvania, USA, de oprichter van het
gelijknamige bedrijf - interessant.

Toen het aan het einde van
de 19e eeuw mogelijk werd
om voedingsmiddelen in blik
te conserveren, was één van
Heinz' eerste artikelen
'Baked Beans', witte bonen
in tomatensaus.
H.J. Heinz liet bij de lancering van het product in
1901 (overigens in Londen)
weten dat het eten van vlees
voor de mens ongezond was.
Als goede vervanger kon
men beter zijn eiwitrijke
'Baked Beans' tot zich
nemen, mede omdat zijn
product niet duur was.
Vanzelfsprekend had de heer
Heinz voornamelijk commerciële oogmerken met zijn vaststelling
over het eten van vlees. Maar ook toen al kon je niet zo maar opvattingen de wereld in slingeren. Ook toen al - inmiddels zo'n 120
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jaar geleden - moesten ze onderbouwd zijn, zeker in de Verenigde
Staten.
Oud nieuws dus.
Maar niettemin erg zinvol.
Want wat gedacht van het zo populaire barbecuen - waar het bij
dat proces vaak ontstane roet op het vlees sowieso kankerverwekkend is. En de reclamefolders van de grootwinkelbedrijven die
telkens weer boordevol aanprijzingen staan van uiteenlopende
soorten vlees en vleesartikelen.
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Starten in de schaatssport
28 oktober 2015

Voormalig langebaanschaatser Beorn Nijenhuis heeft, in samenwerking met de Universiteit van Oxford (GB.), wetenschappelijk
vastgesteld dat het starten van een race in de kern onsportief is.
Gelijk starten is er nooit bij en waar het soms om fracties van
seconden gaat, heeft Beorn een missie: dat probleem oplossen.
Op 17 september 1997, inmiddels 18 jaar geleden dus, schreef ik
een brief aan de KNSB over de startproblemen in de schaatssport.
Enerzijds de oneerlijkheid, anderzijds het toen veel voorkomende
valse starten. Het was me opgevallen dat de tijdsduur tussen het
‘ready’ en het startschot per start telkens verschilde. Logisch, want
het startschot werd - en wordt altijd nog - door mensen gegeven,
niet door een machine (in Nederland zeggen starters in zichzelf
'ready', dan 'Be-ren-burg' en dan het startschot).
Ik deed de KNSB een foefje aan de hand: elektronisch starten
volgens het aftellen in muziek.
Op die brief kreeg ik geen reactie en er is met mijn suggestie nooit
iets gedaan.
Het is simpel. Wanneer bijvoorbeeld een popband een nummer
begint te spelen, wordt er afgeteld. In vierkwarts maat: “1, 2, 1, 2,
3, 4.” Veelal doet een drummer dat met zijn stokken, soms een
van de bandleden vocaal.
Ieder mens, dus ook iedere schaatser, heeft een innerlijke ritmische klok en is daardoor gevoelig voor dit ritmisch aftellen.
Zonder twijfel valt vrijwel iedereen precies op tijd in de eerste tel
die na ‘4’ volgt, dat is de eerste tel van de eerste maat in de
muziek.
Het is heel simpel elektronisch te verwezenlijken: een elektro154

nische metronoom samplen of gewoon in een muziekprogramma
namaken met drumstokken.
Zo stelde ik het in 1997 de KNSB ook voor.
Ik ben er van overtuigd dat dit de oplossing is en ik hoop dat
Beorn dit advies in zijn ‘missie’ meeneemt, want ik stelde hem
vandaag per e-mail van een en ander op de hoogte.

Voorts, maar dat valt er buiten, vind ik het links-om rondjes rijden
evenzeer onsportief. Er zijn links- en rechts- georiënteerde mensen. Vooral bij de kortere afstanden zou het sportief zijn als
bijvoorbeeld de 500 meter een maal links-om en een maal rechtsom zou worden gereden.
Let wel, wetenschappelijk aangetoond is circa 10 procent van de
mensheid linkszijdig. Maar in werkelijkheid is dat rond de 30
procent, omdat in een ‘rechtse’ wereld linkshandigheid wordt
afgeleerd of men leert het zichzelf om praktische redenen af.
Kortom, ook onder schaatsers geen gering getal.
"Misschien goed om ook hier eens over na te denken. Mogelijk
maakt het de schaatssport zelfs wel aantrekkelijker om naar te
kijken. Dat is hard nodig, want de (inter)nationale belangstelling
voor de schaatssport is tanende," zo liet ik Beorn per de zelfde email weten.
We zullen zien.
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De ellende van de privatisering
28 oktober 2015

Vandaag, rond het middaguur, komt het 'Fyra Rapport' uit, van de
hand van de Parlementaire Enquête Commissie. Onder leiding van
Kamerlid Madeleine van Toorenburg zal een persconferentie
plaatsvinden waar de media halsreikend en zelfs bloeddorstig naar
uitzien.
Het zal er bepaald niet om liegen. Veel van dit drama was immers
al bekend. Vele schuldigen die met name zullen worden genoemd,
zo verwacht men.
Maar eh......., en dan?
Tijdens de voorafgaande verhoren zei Jan Timmer, voormalig
voorzitter van de Raad van Bestuur van Philips: "Privatisering is
de moeder van alle kwaad."
Dus ook voor wat betreft het Fyra schandaal waarvoor de belastingbetaler en de NS reiziger zoals gewoonlijk opdraaien.
Utiliteiten moeten nooit geprivatiseerd worden, zo zei ik meermaals nadat het kabinet Lubbers, eind jaren tachtig van de vorige
eeuw, het afstoten van overheidstaken naar het commerciële bedrijfsleven volgens het principe 'marktwerking' in gang zette. De
problemen zullen groot zijn, zo voorspelde ik toen. En bovendien,
de overheid is nu juist door de samenleving aangesteld om voor
een aantal utiliteiten verantwoordelijk te zijn en te blijven. Noem
het een vorm van zorgplicht.
Het is opmerkelijk en schandelijk tegelijk dat in èlke utilitaire
sector, die het meest belangrijk is voor elke samenleving, de
problemen na privatisering inderdaad heel groot zijn geworden:
openbaar vervoer, gezondheidszorg, energievoorziening, zorg156

verzekeringen, telematica (telefoon, dataverkeer)........
Falend beleid, maar ook niet in overeenstemming met de wil van
de bevolking!
Maar eh......., en dan?
Wat betreft mislukkingen zoals de Fyra zullen uiteenlopende zo
geheten 'bewindslieden' wel een enorme veeg uit de pan krijgen.
Maar kúnnen ze wel verantwoordelijk zijn? Maken zij nu echt die
fouten?
Nee, natuurlijk niet.
Bewindslieden zijn voor het overgrote deel afhankelijk van de informatie van ambtenaren.
Er wordt in Nederland niet meer openlijk over gesproken. Maar de
ambtenaren hebben dus de macht. Dat is al heel lang zo. Ze
kunnen een bewindspersoon maken of breken en ze zijn zich dat
zeer bewust. Vooral die in Den Haag en met name de Directeuren
Generaal - de machtigste mensen in Nederland, zoals altijd weer
blijkt in januari wanneer zij hun nieuwjaarstoespraken als waren
ze keizer afsteken.
Vreemd. Want een ambtenaar wordt in de Engelse taal 'public
servant' genoemd, in het Nederlands, publiek dienaar. Ze kúnnen
dus geen machtspositie hebben. Ze moeten doen wat er gezegd
wordt en alleen maar het beleid uitvoeren. Meer niet.
Maar ja, in Nederland is dat anders. Bovendien, zodra een
'bewindspersoon' niet doet wat een ambtenaar wil, dan wordt er
aan de poten van de stoel van de 'bewindspersoon' gezaagd. Langs
die weg zijn er al heel wat gesneuveld! Met als voorbeeld het
deficit van minister Winnie Sorgdrager (1998).
Maar eh......., en dan?
Och, dat Fyra schandaal, de schuldigen en wat al niet meer. Het
verdwijnt langzaam uit de publiciteit en glijdt de doofpot in. Dat
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komt ambtenaren prima uit en de politiek ook. Want laten we wel
zijn, alle leden van deze Enquête Commissie zitten straks weer
gewoon in de Tweede Kamer en moeten omgaan met de collega's
wier hoofden op het blok zijn gelegd. Dus het zachtkens in de
vergetelheid drukken van een aantal politieke uitkomsten in het
rapport van de Commissie komt iedereen wel uit.
Bovendien, geld was er, geld is er, geld zal er altijd zijn.
De Belast-o-maat "De Uier", de flappentapper voor de overheid,
zorgt er voor. Niets aan de hand, toch? Of niet soms?
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Aftreden staatssecretaris Mansveld
29 oktober 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld is gisteren afgetreden naar aanleiding van de desastreuze uitkomsten in het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Van Toorenburg met betrekking tot
het Fyra schandaal respectievelijk de HSL catastrofe.
Op de eerste plaats kan je je afvragen of een staatssecretaris van
de PvdA wel de juiste is, dat wil zeggen van een partij die alleen
maar gewend is geld uit te geven, en dan ook nog op een post
waar zo veel gemeenschapsgeld om gaat.
Helaas zal een andere PvdA-er de plaats van Mansveld wel gaan
innemen. De achterdeur uit, de voordeur in.
In het rapport wordt ook gewezen op de abominabele rol van de
Tweede Kamer gedurende het gehele Fyra traject. Het komt er op
neer dat de Kamer haar werk niet heeft gedaan, evenzeer fouten
heeft gemaakt en zich niet als volksvertegenwoordiging heeft
gedragen.
Staatssecretaris Mansveld trad af omdat de partijtop van de PvdA
had besloten dat haar aanblijven de toch al wankele positie van de
PvdA, 'de partij' dus, nog meer schade zou doen. Samsom noemde
het aftreden van Mansveld (citaat): "moedig, evenals de politieke
verantwoordelijkheid die ze daarmee neemt voor de fouten die
door haar voorgangers werden gemaakt." Tja, terugslaan, zo profileert ook Samsom zich nog eens en dat is niet ongewoon voor de
PvdA - en hij voedt daarmee het telkens terugkerende gevoel dat
de man niet te vertrouwen is, maar dat terzijde.
Het landsbelang, het belang van de bevolking en haar belastingcenten, en het belang van de reizigers kwamen blijkbaar op de
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tweede plaats.
Mansveld nam dus haar politieke verantwoordelijkheid, let wel,
politieke verantwoordelijkheid.
Echte verantwoordelijkheid nemen, is natuurlijk aanblijven met de
persoonlijke opdracht om alle fouten te herstellen en de daardoor
ontstane chaos en problemen zo snel mogelijk op te lossen.
Het vreemde doet zich voor dat de jarenlang terzake de Fyra en de
HSL blunderende Tweede Kamer haar politieke verantwoordelijkheid niet neemt. De Kamer stapt niet op en zou dat dus eigenlijk
eveneens moeten doen.
Maar nee, dat kan de Kamer niet maken. Ze is de Volksvertegenwoordiging. Dus neemt de Kamer haar 'gewone', haar echte praktische verantwoordelijkheid.
Waarom dit verschil........?
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Ondertussen

;
"Wat is het leven toch druk en hektisch,"
verzuchtte onlangs iemand naast me in de tram
toen we door het centrum van Amsterdam reden.
"Inderdaad," antwoordde ik. "Het is alsof iedereen
tegenwoordig 's morgen hypochondrine inneemt."
"Zegt u dat wel, buurman," was het antwoord.
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Dummbo's
3 november 2015

Telefoon
Je hebt een vast nummer en een mobiel nummer.
Iemand belt kennelijk naar je vaste nummer. Maar je bent in
gesprek.
Dan gaat je mobiele telefoon af. Ben je zo'n sukkel die opneemt,
dan kan je het commentaar horen: "Ja, je bent op je andere nummer in gesprek, dus bel ik je maar even mobiel."
Politiek
Eén van de meest wonderlijke partijen is de SP.
Ze zaten nog nooit in de regering, ondanks de kansen die ze er
meermaals toe kregen.
Het is alsof ze altijd op een bushalte staan. De regeringsbus komt
weer eens voorbij. De deuren gaan open. De SPers kijken argwanend naar binnen, treuzelen, kijken elkaar telkens aan en kunnen
uiteindelijk niet meer instappen omdat de deuren voor hun neus
sluiten. De bus rijdt weg. De SP wacht op de volgende bus.
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Adèle, Anouk, Trijntje en zo
3 november 2015

Stel je heet Adèle.
En je maakt een nieuwe CD.
En de eerste track, "Hello", wordt in één week tijd 1,11 miljoen
maal gedownload - alleen al in de Verenigde Staten.
En je staat daar binnen die week meteen op # 1 in de Hot 100.
En je videoclip op YouTube wordt binnen 24 uur nadat-ie is
geupload meer dan 27 miljoen keer bekeken.
En dat allemaal nog ver voor je CD wordt uitgebracht.

Kijk, dan ben je blijkbaar een gi-gan-ti-sche kanjer!
Bekijken we de foto hierboven, denken we terug aan Anouk
tijdens het Eurovisie Songfestival 2014, aan de walgelijke uitstraling van schreeuwlelijk Trijntje Oosterhuis tijdens het Song163

festival 2015, bedenken we daar hun stemmen en muziek bij, en
herinneren we ons tenslotte de mare dat Trijntje door haar vertolking van "Ai Ai Ai" op het Songfestival 2015 een internationale
doorbraak in haar carrière veronderstelde, dan is er voldoende
reden om iedereen te vragen eens heel erg goed naar Adèle's
"Hello" te luisteren.
En bovendien om deze foto van een vrouw van werkelijk grote
klasse, van een indrukwekkende persoonlijkheid, te plaatsen:

Oók een eigenzinnige vrouw, met een sterke eigen wil.
Het dagblad Metro in dit verband:
"Adele verkiest zoontje boven geld."
'Het mannetje is nog geen drie jaar oud, maar toch heeft het zoontje van Adèle zijn moeder al ruim 110 miljoen Euro gekost. De
Britse zangeres loopt dat enorme bedrag mis, omdat ze weigert op
tournee te gaan met haar spruit.'
Wat alleen al een daverende persoonlijkheid en een dito stem
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kunnen doen.....!
De enige Nederlandse zangeres die
nog enigszins in de schaduw van
Adèle kan staan is Caro Emerald.
Alleen zij kwam met succes over de
grens.
Meer hebben we in Nederland niet,
ofschoon onze arrogante Vaderlandse wereld van het amusement
daar nog altijd niet aan wil. Getuige
de veelgebruikte term 'goudkeeltje'
zodra iemand enkele regels van een bekende song aandoenlijk
weet te vertolken op een van de vele talentenjachten.

Op 2 november 2015 trad Adèle op voor televisie in 'Adele at the
BBC'.
Een gezellig programma voor een groot publiek. Adèle werd
geïnterviewd door Graham Norton. Maar geïnterviewd is niet het
juiste woord. Het was een leuk vraaggesprek met een vrouw die
zich in alles gewoon toonde en op elke vraag of opmerking een
prettig, leuk en soms hilarisch antwoord had. Ook op vragen die
haar persoonlijke leven en kom-af betroffen, tot haar autorijlessen
toe. Geen spoor van arrogantie, zoals wèl bij vele kleinzielige
zangeressen in Nederland, terwijl Adèle's song 'Hello' overal ter
wereld # 1 is.
'Hello' was één van de songs die Adèle tijdens de show live met
haar eigen band bracht. Alsof de CD klonk. Werkelijk prachtig.
En dan 'Skyfall'....
Wat een stem! En wat een band - waarin m'n favoriete instrument,
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de piano, overigens een centrale rol had.
Het spijt me het te moeten opmerken. Maar hoe klein moeten onze
vaderlandse zangeressen met diva neigingen, van Anouk tot Glennis Grace en Ilse de Lange, van Trijntje Oosterhuis tot Ellen ten
Damme zich hebben gevoeld toen ze naar de uitzending keken.
Als ze al durfden kijken......
Adèle (nog maar 27 jaar in 2015) - een gewone vrouw, zo op het
oog "The average housewife" in alles, geboren in een arbeidersgezin in Noord Londen (Tottenham), getogen in Zuid Londen
(West Norwood) en met een onvervalst Londens cockney accent,
dito dictie en expressie, maar met een persoonlijkheid waar je
werkelijk U tegen zegt, met een stem, een mimiek, gebaren en een
uitstraling die je nooit meer vergeet - is far from average.
Fantastisch!
Zal Adèle ooit deelnemen aan het Eurovisie songfestival, vroeg ik
aan iemand die er verstand van heeft.
"Nee," antwoordde ze, "dat is gewoon te laag gegrepen."
Misschien moeten we ons in Nederland wel schamen voor de
muziek die wij produceren en het publiek omdat ze er van houdt...

166

Ondertussen

(
In het café:
"De papegaai is toch een inheemse vogel?"
"Ja, meestal in een kooi, althans, in ons land."
"Volgens mij is er een zwerm buiten kooien."
"Hoe dat zo?"
"Iedereen praat elkaar na. Trend!
Zelfs de uitspraak en de dictie. Staccato."
"Tja, Heemskérk. Dat is ècht zus..., dat is ècht zo....
Super dit, super dat. Hoe goed is dat! En zo voort."
"Lorre!"
"Hé, heb je het tegen mij?"
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De kleine dingen.....
3 november 2015

Vroeger was een liedje populair: "Het zijn de kleine dingen die het
doen, die het doen. 't Zijn de kleine dingen die het 'm doen."
Daar denk ik soms anders over. 't Is vaak andersom. Zoals vanmorgen toen de deurbel het niet deed. Batterijtje leeg.
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Quote 500 en Joop van den Ende
5 november 2015

De "Quote 500" is zojuist gepubliceerd. De vijfhonderd rijksten
van Nederland, ongeacht of ze hun kapitaal in Nederland of daarbuiten hebben, zijn weer in het zonnetje gezet, en weer rijker geworden dan ze in 2014 al waren.
Joop van den Ende is een van die rijken, zij het in de middenmoot.
Hij wordt wel eens gekenschetst als iemand
met een vrij vrolijke uitstraling, maar ook
met iets verdrietigs over zich.
Joop bezit volgens Quote in
2015 zo'n 145 miljoen Euro.
Maar een artiest werd hij nooit, hoewel hij aanvankelijk optrad in onder meer een cabaret gezelschap en als clown Taco. Hij wilde dolgraag een
komiek van naam worden, maar bleek er al spoedig geen talent voor te hebben.
Na die kortstondige carrière begon hij een feestartikelenwinkel, een boekingsbureau voor rockbandjes waarop een
bescheiden theaterbureau volgde (aanvankelijk het boeken van artiesten voor feestjes en partijen, bij gezelschappen en voor theaterproducties).
Zijn succes heeft hij te danken aan zijn ontmoeting met André van
Duin die aanvankelijk onbekend was en waarmee hij na het eerste
succes van André een revue opzette die jarenlang een spraakmakende kaskraker werd.
Je kan je afvragen wat er van Joop van den Ende zou zijn geworden als hij André van Duin niet had ontmoet en hem niet als eerste
had vastgelegd.
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Het is niet onwaarschijnlijk dat Joop dit evenzeer met zich meedraagt als het besef van het gebrek aan talent om een geroemd
artiest te worden zoals hij er velen financierde en op het toneel
heeft zien staan, met hemzelf in de zaal.....
Geld, veel geld maakt het leven gemakkelijk, maar of het ècht
gelukkig maakt, althans in dit geval.....
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Doe eens een toetje
9 november 2015

J.l. zaterdag werd het jaarlijkse CDA congres gehouden.
Siebrand van Haersma Buma, huidig fractie voorzitter, sprak zijn
gehoor toe in voor hem ongewoon gespierde taal. Nochtans viel
dat in de smaak, vooral zijn verzet tegen de PVV.
Maar waarom zo gespierd? Terwijl van Haersma Buma altijd een
wat gespannen indruk maakt, alsof hij op elk moment door iets of
iemand zou kunnen worden belaagd of geraakt.
Mona Keijzer is de tweede in rang in de fractie.
Onmiskenbaar heeft ze zich voorgenomen om van Haersma Buma
te gelegener tijd op te volgen. Ze wacht haar kans af. Eén misstap
van Siebrand en het is zo ver. Je kan dat 'op de loer liggen' noemen.
Vermoedelijk kent van Haersma Buma die dreiging en is hij zich
elke minuut bewust van de tomeloze ambitie van Mona. Een ambitie die wel eens zou kunnen reiken tot het minister-presidentschap. Vrijwel zeker komt zijn gespannen gedrag daaruit voort.
"Doe eens een toetje" was jaren geleden de reclame slogan van het
melkproducten merk Mona van de Melkunie.
Wie goed oplet, ziet op televisie Mona Keijzer regelmatig in beeld
ook al wordt iemand anders geïnterviewd. Telkens zoekt ze de camera. Hier in huis roepen we dan: "hallo, daar zijn we weer" en
"ha, Mona, doe eens een toetje."
Maar af en toe wel met iets zuurs in onze stemmen.
Want arme Siebrand van Haersma Buma. Zo op je hoede te moeten zijn. Vreselijk. Het is op z'n minst slecht voor de gezondheid,
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die hete adem in de nek. En misschien zeg je op een congres,
daartoe gedwongen, wel eens dingen waar je zelf helemaal niet
achter staat......
Gezonde omgeving heeft de overambitieuze Mona Keizer - in de
media ooit 'liefkozend' (citaat) "de Imelda Marcos van het CDA
genoemd vanwege haar voeten- en schoenenfetish" - wel gezocht.
Ze laat op de dijk van Edam een kapitale villa, haar (citaat)
'droompaleis' bouwen. Heel gezond. Veel frisse lucht, op een
mooie plek die voor velen niet is weggelegd. Omwonenden waren
mordicus tegen de bouw van het grote en hoge pand, waarvan zij
meenden dat het ontwerp niet past in een boerenbuurtje met lage
huizen.
De rechter wees de bezwaren van de omwonenden af en de bouw
gaat door. Van overleg tussen Mona en de omwonenden is geen
sprake geweest. Vreemd voor iemand die te pas en te onpas pleit
voor verbetering van de sociale omstandigheden van de bevolking.
Overigens is Mona Keijzer - Rooms Katholiek, Volendamse van
geboorte en voormalig wethouder in Purmerend - advocate
bestuursrecht en - let op - mediator van professie.......
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Pensioenen
9 november 2015

"Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld."
Het is een uitspraak waar over de grenzen en niet zelden binnen de
grenzen door de overheid graag mee wordt gepronkt.
Maar vraag je een willekeurige voorbijganger op straat, ongeacht
de leeftijd, wat die er van vindt, dan is de reactie doorgaans negatief.
Jongeren beseffen meer en meer dat het opbouwen van pensioen
een loodzware last aan het worden is. Te meer daar de pensioenleeftijd steeds meer zal worden opgehoogd en ze dus langer moeten werken en betalen voor hun pensioen om er steeds later van te
kunnen genieten - als het pensioenstelsel zoals we dat nu kennen
tegen die tijd nog bestaat......
Ouderen, gepensioneerden, hebben hun pensioenuitkeringen,
waarvoor ze zo lang zo veel premie hebben afgedragen, in waarde
zien dalen, dat wil zeggen dat de koopkracht van het pensioen
door de toename van kosten van levensonderhoud steeds minder
werd. De oorzaak is dat de pensioenuitkeringen al vijf jaar lang
niet geïndexeerd worden - dus niet meestijgen met het percentage
waarmee de kosten van levensonderhoud elk jaar toenemen terwijl de pensioenuitkering van menigeen jaarlijks werd verlaagd.
Het is voor mensen met goede oudedagsvoorzieningen (pensioen
+ AOW + opbrengsten uit beleggingen en/of spaargelden + die uit
onroerend goed en dergelijke) niet zo erg. Die kunnen wel tegen
een stootje. Maar voor hen die van een AOW-tje en een minimale
pensioenuitkering moeten leven, is het een drama. En dat had niet
zo hoeven zijn!
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Men neemt als datum voor het begin van de ingrijpende financiële
èn economische crisis meestal augustus 2008. Alle ellende leek
toen te zijn begonnen met het in die maand aan het licht komende
bedrog bij en, aansluitend, in september 2008 het faillissement
van kredietbank Lehman Brothers in de Verenigde Staten.
Maar dat is onjuist.
Kleine particuliere beleggers hadden al in november 2007 in de
gaten dat er zoiets dreigde als een kredietcrisis. Een aantal voorzag grote troebelen en verkocht de beleggingen; ze maakten ze
contant en zetten het geld op de bank, belegden het in goud of
deden het in de bekende sok achter de kachel.
Al eerder in het nieuwe millennium was er sprake van een financiële crisis. Die werd wereldwijd 'recessie' genoemd en goed
beschouwd tilde men er toen niet zo zwaar aan. Een paar economische rimpeltjes, hoorde je wel eens zeggen. De recessie duurde
inderdaad maar kort, slechts een paar jaar, te weten de jaren 2003
en 2004. Maar toch, veel mensen - vooral particulieren - verloren
in korte tijd veel geld, raakten soms alles kwijt omdat ze dachten
dat de beleggingsbomen tot in de hemel bleven groeien zoals dat
sinds 1996 (einde van de voorgaande crisis) het geval was. Maar
hoe dan ook, dat crisisje waaide vrij vlot over.
Toen in 2007 de eerste tekenen van de kredietcrisis merkbaar
waren, leunden de beleggers en vermogensbeheerders achterover
(de meeste pensioenfondsen beleggen niet zelf, maar laten dat
over aan daarin gespecialiseerde bureaus; het merendeel van de
beleggingen is in aandelen, in mindere mate in staatsobligaties, in
nog mindere mate in investeringen). Ze dachten terug aan de jaren
2003 en 2004, en meenden met een zelfvoldane glimlach rond de
mondhoeken dat het allemaal ook nu wel weer snel zou overwaaien. Met de benen op het bureau verzuimden ze te doen wat
particulieren, die lessen uit het verleden hadden getrokken en op
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hun qui vive waren, wel deden, namelijk de beleggingen zo veel
mogelijk contant maken of aandelen omzetten in beleggingen in
goud. Zouden de beleggingsspecialisten dat vanaf november 2007
ook hebben gedaan, dan zouden de pensioenuitkeringen geïndexeerd hebben kunnen blijven en niet zijn verlaagd.
De hoofdschuldigen zijn overigens niet alleen de beleggers / vermogensbeheerders. Ook de toezichthouders van de pensioenfondsen hebben in die cruciale jaren 2007 en 2008 volledig gefaald, op een manier zoals onlangs bleek bij het failliet gegane
zorgconcern Meavita waar toezichthouder Loek Hermans zich
samen met anderen schuldig had gemaakt aan onnozel wanbeleid.
Als toezichthouders gelden ook de besturen van pensioenfondsen,
evenals de deelnemersraden (sinds 2014 heten zij verantwoordingsorganen). Kortom, alle betrokkenen hebben ladingen boter
op hun hoofd.
Het wonderlijke is evenwel dat over de schuldigen nooit een
woord wordt gesproken of zelfs maar màg worden gesproken.
Nooit is er in de media een analyse getrokken zoals hierboven,
terwijl of een Piet Zwart of niet Zwart mag zijn wel herhaaldelijk
de media haalt.
Nooit is iemand ter verantwoording geroepen, nooit kreeg iemand
de zwarte piet.
Nooit is er, zoals in het geval Meavita / Hermans, een veroordeling gekomen tot compensatie van kosten en verliezen......... En
in het geval Hermans zal de VVD er per traditie wel voor zorgen
dat het in de doofpot gaat en Hermans ergens toch nog een mooi
baantje krijgt als burgemeester of Commissaris van de Koning.
Het is als zo vaak. De weg van water, de gemakkelijkste weg: laat
de bevolking maar bloeden.....
Nogmaals, voor de vermogenden niet zo merkbaar. Maar voor de
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minder bedeelde gepensioneerden èn voor de jongeren die nu aan
hun pensioen bouwen een verschrikking en blamage tegelijk!
Maar.... de generatie beleggers / vermogensbeheerders die zo
faalden, zitten nog steeds op hun posten en worden nog steeds
goed betaald, zelfs voor de fouten die ze weer kunnen en vermoedelijk ook zúllen maken. Innovatie is in die sector van de financiële wereld ommers evenmin aan de orde als bij de banken.
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Vluchtelingen 3
10 november 2015, mijn verjaardag

Vanmorgen maakte de Duitse Coördinator Terrorismebestrijding
op de Duitse televisie zender Sat 1. het opzienbarende feit bekend
dat in Duitsland inmiddels circa 1000 criminelen, terroristen en
jihadisten en jihadistische sympathisanten zijn opgepakt en achter
slot en grendel gezet.
Ze maakten deel uit - en dus gebruik - van de vluchtelingenstroom, of wilden dat doen, om zo genaamd asiel aan te vragen.
Een deel van deze lugubere groep is reeds in het land van herkomst veroordeeld voor hun wandaden. Voorts bleken ze veelal de
aanstichters van telkens uitbrekende relletjes in de vluchtelingen
kampen.
Gisteren, slechts een dag eerder dus, meldde onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in de media dat er geen concrete
aanwijzingen zijn dat zich terroristen, criminelen en jihadisten
bevinden onder de stroom vluchtelingen c.q. asielzoekers reeds in
of naar Nederland.
Dat is vreemd en verontrustend tegelijk.
Want vanwaar dit verschil?
Ontvangen we in Nederland alleen voorgeselecteerde vluchtelingen en asielzoekers met een schoon blazoen?
Of vleien we ons alleen maar met die gedachte?
Of lopen we in Nederland zoals gewoonlijk achter de feiten aan?
Om na verloop van tijd te moeten constateren dat we grove fouten
hebben gemaakt? Waarvoor dan vast wel weer iemand heel stoer
de 'politieke verantwoordelijkheid' neemt.
Alsof het chronische oer-Nederlandse 'koe-bij-de-staart-pakken'
iets oplost...... Voorkomen doet het in elk geval niets.
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Het Fyra schandaal en de HSL catastrofe
11 november 2015

Op 29 oktober j.l. kwam het rapport van de Parlementaire Enquête
Commissie Van Toorenburg met betrekking tot het Fyra schandaal
respectievelijk de HSL catastrofe spectaculair in de openbaarheid.
Het is 11 november, bijna twee weken na datum.
Hoe kortstondig en heftig het rapport ook wereldkundig werd gemaakt, des te stiller werd het al meteen daarna, en stil is het rond
de 11 miljard verkwanselde euro's van de belastingbetalers nog....
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De Commissie Stiekem en 'Het Lek'
12 november 2015

De vraag rijst wat het meest belangrijk is. Of een of andere fractievoorzitter geheime informatie heeft gelekt of de kwestie zelf.
Wat is die kwestie?
Op 14 februari 2014 blijkt dat de fractievoorzitters van de Tweede
Kamer een conflict hebben over wat er in de CIVD, de zo genoemde 'commissie-Stiekem', is voorgevallen over de kwestie
rond minister Plasterk en de geheime diensten.
Plasterk heeft op televisie berichten ontkend dat Nederland aan de
Amerikaanse geheime dienst NSA 1,8 miljoen telefoongegevens
heeft doorgespeeld. Later wordt het Plasterk duidelijk dat Nederland dat wel heeft gedaan, en dat hij dus voor zijn beurt heeft
gesproken.
Dat allemaal zo zijnde, en blijkbaar onopgelost, duikt opeens een
andere kwestie op. Over die Plasterk-kwestie is vanuit de Commissie Stiekem geheime informatie gelekt naar de NRC. Er is
kennelijk een 'mol'.
Omdat zoiets volgens de Grondwet een strafbaar feit is, doet de
voorzitter van de Commissie Stiekem, VVD-fractievoorzitter
Zijlstra, daarover al op 13 maart 2014 aangifte bij het OM, het
Openbaar Ministerie.
Meer dan een jaar later, 11 november 2015, komt het OM tot de
conclusie dat er misschien sprake is van een ambtsmisdrijf, en dat
de Tweede Kamer daar verder over moet beslissen. Zo is dat in de
wet geregeld.
Ongeacht wie die 'mol' uiteindelijk blijkt te zijn, ligt de conclusie
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voor de hand dat de hedendaagse politiek door en door verrot is.
Maar dat is voor velen geen nieuws en ondanks de gerezen problemen, die de betrouwbaarheid van de politiek betreffen, zal,
zodra de storm is gaan liggen, blijken dat daarin geen verandering
komt.
In dit verband wordt meer en meer de naam van Diederik Samsom
genoemd, fractie voorzitter van de PvdA.
Zou blijken dat Diederik Samsom inderdaad de 'mol' is, dan zal hij
niet alleen door de Hoge Raad kunnen worden veroordeeld tot een
maximum straf van een jaar cel of een boete van de vierde categorie, maximaal 20.250 euro. Maar hij sleept in zijn val dan
zonder twijfel ook het gehele huidige kabinet mee.
Vanzelfsprekend volgen Groen Links en de SP vanaf nu genoeglijk gniffelend de gebeurtenissen. Want mocht Samsom de 'mol'
blijken te zijn geweest, dan blijft er van de PvdA niets meer over.
Het grootste gevaar gaat evenwel uit van de PVV. Deze omstreden
partij zal er zeker uitbundig gebruik van maken, met drek smijten
en daardoor nog meer aanhangers krijgen.
Maar dat allemaal zo zijnde......
De politiek wordt wel vaker de ergste en meest enge slangenkuil
genoemd.
Politici worden niet zelden geduid als palingen in een emmer snot.
Tegen die achtergrond is nu één van de meest interessante dingen
wat de gladde jongen Samsom doet om zich uit deze netelige situatie te redden, althans, indien mocht blijken dat Diederik inderdaad ladingen boter op zijn hoofd heeft.
Zal zijn handelsmerk, zijn kamerbrede synthetische (glim)lach,
hem voor groot onheil kunnen behoeden?
En tegen de achtergrond van die vraag is het bovenal interessant
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om te zien of, en zo ja, hoe de politieke doofpot in deze werkt;
overigens het meest voor de hand liggend scenario. Want is het
niet zo dat zo'n 'mol' en zo'n kwestie iedere politicus besmet
maken? Zal de politiek zich daar met hand en tand tegen verzetten
door de rijen te sluiten en de kwestie een langzame dood te laten
sterven?
Vast en zeker.
Immers, denken we nu echt dat de Tweede Kamer een of meerdere collega's, bovendien fractievoorzitter(s) en doorgaans partijleider(s) naar de rechter zal sturen?
Nee, natuurlijk niet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is 'not
done' om in het eigen nest te schijten, zo zei een politiek commentator ooit. Want in de politiek ben je uiteindelijk van elkaar afhankelijk en dus per definitie vriendjes, zo voegde hij er veelbetekenend aan toe.
Maar is dit gedoe nu allemaal wel de essentie?
Is wiens kop moet rollen, of we nu wel of niet informatie leverden
aan de NSA en of minister Plasterk de Tweede Kamer nu wel of
niet naar behoren heeft ingelicht, wel de kern van het vraagstuk?
Is het niet vreemd dat niemand de vraag stelt waarom dingen die
in eerste instantie en in hoofdzaak de gehele bevolking aangaan
geheim moeten worden gehouden?
Zou er niets geheim zijn en de nota bene door de bevolking gekozen politiek het belang van openheid van alle zaken dus serieus
nemen, dan was de bevolking van alles wat speelt op de hoogte en
zouden de kwesties Plasterk en Samsom niet bestaan, evenmin als
mollen. Er zou ook niemand behoeven te worden veroordeeld!
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Terreur Parijs
14 november 2015

In Parijs vielen gisterenavond meer dan 120 doden als gevolg van
minstens een viertal gelijktijdige terroristische aanslagen.
De zwaarste in 2015, althans tot nu toe.
President Hollande kondigde onmiddellijk de noodtoestand af
voor geheel Frankrijk, met inbegrip van intensivering van grenscontroles.
Het zijn de verschrikkingen die de wereld te verwachten heeft zo
lang niet wordt erkend dat de Derde Wereldoorlog al lang is begonnen (zie pagina 9) en dus niet alles op alles wordt gezet om
wereldwijd het Islam terrorisme met wortel en tak uit te rukken.
Moeten er nog duidelijker signalen worden afgewacht dan die nu
met de aanslagen in Frankrijk zijn afgegeven?
Zie pagina 177 'Vluchtelingen 3'.
In Nederland blijven we naïef en passief, zoals dat ook aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog het geval was (nogmaals:
Min. Pres. de Geer toen: "Gaat u rustig slapen, er is niets aan de
hand."). Alleen asielzoekers centra worden extra beveiligd uit
angst voor wraakacties. Wraakacties dus van Nederlanders (v/m)
op de vluchtelingen.
Beter zou zijn om de bevolking het advies te geven om voorlopig
plaatsen te mijden waar veel mensen zijn, van winkelcentra tot
stadions.
Voorts zou Nederland er goed aan doen om alle asielzoekers (v/m)
en andere groeperingen nog eens heel goed onder de loep te nemen om uit te sluiten dat zich daaronder terroristen en jihadisten
bevinden of mensen die daar banden mee onderhouden. Het
gevaar dat de ongecontroleerde vluchtelingenstroom ook een
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Paard van Troje kan zijn, is bepaald niet onwaarschijnlijk.
Laten we daarbij bovendien niet uit het oog verliezen dat in andere
dan de westerse, met name Islamitische culturen, heel anders over
vrouwen en hun positie in de samenleving wordt gedacht (....).
Tenslotte zou de politiek zich eens heel goed moeten afvragen of
het lek in de Commissie Stiekem qua belang en aandacht wel opweegt tegen de verschrikkingen van de Derde Wereldoorlog en de
dreiging die daarvan ook in Nederland uit gaat - zie pagina 179.
En misschien dat de bevolking in dit verband kan stoppen met de
onnozele Zwarte Piet discussies? Zie pagina 87.
En de PVV met haat zaaien omdat nu juist dát het tegenovergestelde te weeg brengt, zoals de terroristische aanslagen telkens
bewijzen.
De PVV zou zich voorts diep moeten schamen omdat die rancuneuze éénmans partij alleen maar macht nastreeft en daartoe populistisch de angsten en bezorgdheden van de bevolking van Nederland misbruikt, zoals ene Mussert dat in vergelijkbare tijden van
crises voor de Tweede Wereldoorlog ook deed, met alle beroerde
gevolgen van dien.
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Terreur Parijs 2
14-17 november 2015

Vanmorgen, 14 november, in de supermarkt, waren de terreuraanslagen in Parijs hèt onderwerp van de dag. Op veel plaatsen in
de winkel raakten mensen met elkaar in gesprek. Hoezeer we allemaal begaan zijn met de gebeurtenissen. Het voerde de boventoon.
Dat was ook zo in een klein groepje bij de broodafdeling.
Een jongere vrouw stond nogal bozig en vooral heftig te gesticuleren tijdens haar betoog: dat het verschrikkelijk was, dat het in
Nederland toch ook wel erg gevaarlijk zou kunnen worden en dat
de overheid nu toch onmiddellijk zou moeten ingrijpen.
Een iets oudere vrouw van achterin de dertig met een wat geaffecteerde dictie vond dat het wel mee zou vallen en wuifde een
dreiging in Nederland weg, hoezeer ze zich ook sympathiek
toonde jegens de Parijzenaars. Ze had wel wat met de Fransen
want haar man en zij gingen regelmatig met vakantie naar Frankrijk en waren altijd wel een paar daagjes in Parijs voor museumen theaterbezoek.
Een wat norse nogal grote man zei maar weinig, hoorde het allemaal aan, dacht even na en beende wat nonchalant weg, richting
vleesafdeling, met de opmerking: "nou, ik stem wel PVV, dan
houdt het allemaal snel op, hoor. Daar kan je gif op innemen."
Later kwam ik elders in de winkel de vrouw tegen die zo heftig
stond te gesticuleren tijdens haar betoog. Ze had haar boodschappenkar trendy-hinderlijk midden in het pad gezet, niemand kon er
door. Toen iemand de kar wat opzij schoof, kreeg-ie een forse
uitbrander: "hé, blijf jij met je tengels van mijn kar af, ja?"
Buiten gekomen zag ik de vrouw met de geaffecteerde dictie bijna
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een fietser aanrijden met haar nogal fors uitgevallen auto. Hoewel
ze van de parkeerplaats af reedt en voorrang diende te verlenen,
moest ze toch beslist vóór de fietser langs, met de opmerking uit
het open raam: "hé, beetje opletten jij, hè, zie je niet dat ik er aan
kom, dwaas!!", stak wat arrogant haar kinnetje omhoog en trapte
het gaspedaal in.
De fors uitgevallen man liep wat nonchalant naar de uitgang en
stond even nadrukkelijk stil bij de donker allochtoon gekleurde
jongen die bij de deur 'De Straatkant' verkoopt. Hij keek hem een
ogenblik indringend aan en voegde hem nors en in onvervalst platAmsterdams toe: "....en jij kan maar beter ook eens gaan werken
in plaats van hier te komen profiteren van een sociale uitkering..."
Het lijkt bijna verzonnen, als ware het een sketch in een cabaret
programma. Maar het was de realiteit.

Deze dagen zijn overal adhesie betuigingen, samenkomsten, protestmarsen, stille tochten, gebeden, Franse vlaggen en in de kleuren van die vlag verlichte gebouwen, allerlei niet zelden uitbundige uitingen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en zo
meer.
Verdriet delen, rouwen, herdenken. Het is goed. Maar opzichtige
overdrijving niet en helaas is daarvan nogal sprake, alsof er weer
eens een onderwerp is waarover we ons druk kunnen maken, na de
absurde triviale relletjes rond het fenomeen Zwarte Piet.
En wat in al die uitingen zo node gemist wordt, is het praktische
antwoord op de vraag: "medeleven is mooi, maar wat gaan we er
vervolgens dan met z'n allen tegen doen, tegen die oorlogszucht,
tegen die terreur, tegen die verderfelijke aanslagen?" Is het lied
van het Rotterdamse Feyenoord zo langzamerhand niet toepasselijk: "geen woorden maar daden!"
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Daarnaast, niet veel eerder was er een vergelijkbare terroristische
IS aanslag in Beiroet; 26 doden. Maar daarover maakten we ons
niet druk.........

Ook moslims lijken zich nu openlijk te verzetten tegen de Islam
terreur, zij het nogal schoorvoetend en terughoudend.
Het klinkt niet mooi, maar de wijze waarop ze dat doen, heeft ook
iets van de aandacht afleiden, alsof ze willen zeggen 'je moet niet
bij ons zijn, hoor, wij hebben geen schuld'. De slachtoffer rol?
Maar toch....., wie de Islam niet belijdt, is en blijft in hun ogen een
verwerpelijke ongelovige; zo luidt nu eenmaal de Islam doctrine...

Hoe dan ook......, Parijs......., een verschrikkelijk drama........ De
Derde Wereldoorlog..... Dit is vermoedelijk nog maar het begin.
Er staat ons vrijwel zeker nog veel meer te wachten.
Laten we toch vooral op onze hoede blijven! Ook wolven in
schaapskleren bestaan! Eén van de beginselen in militaire dienst:
'de vijand (Argus) is onder ons'.
Het moge overdreven klinken, maar in een oorlogssituatie gelden
andere wetten dan in vredestijd. Zeker in onze Nederlandse
polder-, praat-, overleg- en minimalistische cultuur zou dat besef
zo langzamerhand eens moeten groeien. Want laten we wel zijn,
we lopen in ons land weer achter de feiten aan. Al in 2013 en 2014
waren er tekenen te over dat de Derde Wereldoorlog was begonnen 1.

1

Mijn verontschuldigingen dat ik dit in dit boekje zo vaak schrijf. Maar
je kan het mijns inziens niet te vaak doen, zo belangrijk is het.
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Ondertussen

(
Elk jaar, eind augustus, als vrijwel iedereen weer
terug is van vakantie en de pepernoten weer
in de winkels liggen, jen ik m'n omgeving met:
"zo, de donkere dagen voor Kerst beginnen weer."
Nooit enige bijval. Meestal bozige reacties.
Het is nog zomer.
Maar in de loop van november klinkt het herhaaldelijk:
"Joh, wat gaat de tijd toch snel. Bijna Sinterklaas
al weer en de Kerst is ook niet ver."
Dus mijnerzijds: "Nou, wat heb ik je gezegd."
"..........................."

;
Eind augustus, einde vakanties.
Naar ik meen in 1993, een doorgebruind gezin, dertigers,
in korte broeken en op slippers, met twee kinderen,
in het winkelcentrum. Het regent een beetje.
De spruiten hebben de pest in en jengelen om snoep.
Ze worden nogal heftig en luid vermanend toegesproken.
Dan krijgen pa en ma het met elkaar aan de stok over geld.
Tja, dat kan, de beurs is natuurlijk nagenoeg leeg.
Tenslotte krijt mams de wanhoop nabij, in vertwijfeling:
"en dan moet dat serpent ook nog een nieuw T-shirt."
Over donkere dagen voor Kerst gesproken.......
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;
Donkere dagen voor Kerst?
Of altijd donkere dagen?
In de fantasieloos verworden samenleving
is vaak meer somberte te vinden dan vrolijkheid.
Dat vind je ook terug in auto's.
Vrijwel alle interieurs daarvan zijn in zwart uitgevoerd.
Is dat vanwege die somberheid?
Of draagt het er extra toe bij?
Voor de veiligheid is dat zwarte interieur niet nodig,
behalve de bovenkant van het dashboard.
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Energie in Nederland, een samenzwering?
23 november 2015

Het KNMI heeft, aan de vooravond van de Klimaat Top in Parijs
(van 30 november tot en met 12 december 2015) code oranje voor
Nederland afgegeven met betrekking tot de opwarming van de
aarde en welke gevolgen dat voor ons land heeft.
Kolencentrales dragen in hoge mate bij aan de energievoorziening
van ons land. Ze worden als onmisbaar beschouwd. Maar zijn
sterk CO2 vervuilend en dragen bij aan klimaatveranderingen.
De PvdA dringt daarom aan op het sluiten van alle kolencentrales
binnen een termijn van tien jaar.
Coalitiepartner VVD is mordicus tegen, niet in de laatste plaats
omdat door sterke vermindering van de gaswinning in Groningen
dan op den duur de energievoorziening niet kan worden gegarandeerd.
De PvdA bestrijdt dat. Volgens hen kan tot het jaar 2035 voldoende gas uit Noorwegen worden betrokken.
Hoe het ook zij, sluiting van kolencentrales, vermindering van
gaswinning, het rigoureus terugdringen van milieuvervuiling, nee,
het zal er op korte en op lange termijn niet van komen.
Want wat is het geval.
Energie zucht onder een kluwen van belangen. Belangen van
politieke, zakelijke en financiële aard. Die belangen worden
vertegenwoordigd door politici c.q. de overheid, bedrijven,
investeerders, aandeelhouders, universiteiten en zo voort. Het is
niet overzichtelijk en verre van inzichtelijk, en wie dat wil mag
zelfs veronderstellen dat binnen die kluwen van belangen vormen
van chantage bestaan die mogelijk 'de lobby' worden genoemd
maar dat in feite niet zijn.
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Er is niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat natuurenergie - windenergie, getijdenenergie, biomassa-energie en
zonne-energie - een bedreiging zijn voor al die belangen.
Een voorbeeld.
Als iedereen zijn eigen energie zou kunnen opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, dan raken de energiebedrijven brodeloos
en de overheid kan er ook geen belasting over heffen.
Oliemaatschappijen zijn evenmin gebaat bij natuurlijke opwekking van energie. Auto's met verbrandingsmotoren laten rijden op
waterstof was al in 1939 mogelijk. Maar dat wordt sindsdien altijd
als te moeilijk voorgesteld. De elektrische auto is, met enkele uitzonderingen, hybride. De overheid eet van beide walletjes, belasting op elektriciteit èn accijns op benzine, diesel en gas. De oliemaatschappijen blijven gaan voor de verkoop van hun brandstoffen. De ene hand wast de andere, dus......
Meld iemand zich bij een technische universiteit met alternatieven, bijvoorbeeld op de huidige inefficiënte winning van electriciteit met grote windmolens, dan wordt hij de deur uit gelachen.
De universiteit heeft haar eigen opvattingen en die zijn in lijn met
de belangen van andere partijen in de kluwen. Bovendien ontvangen technische universiteiten subsidie, en die komt van de
overheid. Dus vooral geen baanbrekende vindingen alstublieft die
de belangen van de overheid en hun partners in de kluwen aantasten.
Zo eenvoudig is dat.
En zegt iemand dat het allemaal lijkt op een samenzwering waarmee de bevolking een loer wordt gedraaid, dan is het moeilijk om
dat te ontkennen.
De grote windmolens die in het Nederlandse landschap zijn verschenen, zullen nooit meer kunnen opleveren dan 7 tot 10% van
de totale energiebehoefte in Nederland. Dat werd al in 1982
wetenschappelijk onderbouwd voorspeld en sindsdien telkens
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opnieuw vastgesteld. Dat ligt niet aan het aantal windmolens maar
aan het concept windmolen. Het is een inefficiënt apparaat en elke
wetenschapper weet dat ook.
Er is een goed alternatief dat geen windmolen is maar een kleine
turbine die vrijwel onopvallend in grote aantallen langs de kust in
de duinen en in gebouwen kan worden geplaatst. Het ontwerp is
buitengewoon efficiënt, levert een hoog rendement, is niet horizonvervuilend en heeft een gering plaatsbeslag. Maar het concept
is reeds in 1996 door een technische universiteit verworpen en
'mag' gewoon niet in praktijk worden gebracht.
Getijdenenergie wordt onder water opgewekt. Het is een zeer efficiënte manier van energie-opwekking. Al in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw bouwden voornamelijk Nederlandse
bedrijven met succes zulke systemen voor de kust van Portugal.
Maar in Nederland hoor je nooit iets over getijdenenergie.
Verbrandingsmotoren kunnen zonder enige vervuiling lopen op
waterstof. Het water uit de uitlaat is zo schoon dat het kan worden
gedronken. Uit welke hoek de technische bezwaren komen, onder
andere als zouden er gevaren aan kleven, laat zich raden.
Kunnen verbrandingsmotoren moeiteloos en schoon functioneren
op waterstof, dan kunnen kolencentrales dat ook, al zal dat enige
aanpassing vragen. Immers, verbranden, op welke wijze dan ook,
levert energie op; waterstof is schoon, kolen zijn dat niet. Maar het
heeft niet zo veel zin om er over te beginnen, want tja, die belangen.......
Over belangen gesproken. Terug naar 1939.
Mijn vader vertelde me meermaals dat iemand in Drenthe in dat
jaar de mare de wereld in hielp dat hij auto's op water kon laten
rijden. Hij werd kort na die bekendmaking opgepakt en in een gesticht in Drenthe opgenomen.
Mijn vader toonde me in 1956 het krantebericht dat de man in het
gesticht in Drenthe was overleden.
191

Reeds in 1939 waren de belangen van overheid en oliemaatschappijen kennelijk al zo groot dat ze de vinding 'auto's op
waterstof' op die wijze moesten 'neutraliseren'.
Sindsdien is er in de wereld van de energie nauwelijks iets veranderd....
Belangen.....
Het doet denken aan de Duitse wetenschappers Konrad Zuse en
Helmut Schreyer die, zoals de overlevering wil, in 1939 een
elektronische rekenmachine presenteerden aan de schurk Hitler.
Die vroeg of het gebruikt kon worden in de oorlog. Het antwoord
bleef uit. Hitler veegde de vinding achteloos van tafel. De elektronische rekenmachine van beide wetenschappers, waarvan het
eerste ontwerp reeds in 1936 werd gemaakt, stond model voor de
latere ontwikkeling van de computer, voor zo ver het apparaat zelf
al geen computer was.........
Zie o.a.: http://history-computer.com/ModernComputer/Relays/Zuse.html
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Over muziek, de betekenis en de waardering
24 november 2015

Onlangs heeft een aantal auteurs van boeken en artikelen een
nieuwe uitgeverij opgericht, 'Das Mag'. Ze konden zich er niet
langer mee verenigen dat ze door de gevestigde uitgevers worden
afgescheept met vergoedingen aan auteursrechten die niet in verhouding staan tot wat de uitgeverijen aan hun werk verdienen en
de aard van de panden waarin de uitgeverijen zijn gevestigd.
Een soortgelijke situatie bestaat in de muziek, zij het dat auteurs
van muziek nooit in staat zullen zijn te doen wat auteurs van
boeken en artikelen wel kunnen: een eigen uitgeverij beginnen. De
muziekindustrie is anders georganiseerd dan de wereld van de
schrijvers (v/m).
Grote vocalisten zijn dat op de eerste plaats bij de gratie van de
componisten die de songs voor ze schrijven. Vocalisten kunnen
alleen een interpretatie of performance toevoegen.
Arrangeurs zijn na de componisten het meest belangrijk. Ze kunnen van een song nog iets beters maken dan het origineel.
Producers, zowel voor live vertolkingen als in de studio, geven
een extra dimensie aan een song, samen met (studio)technici.
En pas dan is/zijn er de vocalist of vocalisten.
Helaas leven we in de omgekeerde wereld.
Vrijwel nooit worden componisten, arrangeurs en producers op
hun waarde geschat en in gelijke mate of, nog beter, meer bekend
dan de vertolkers (v/m). Met uitzondering van het schaarse ras van
getalenteerde singers/songwriters zoals Benny Andersson en Björn
Ulvaeus van Abba.
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Vroeger was dat anders. Bij opera's bijvoorbeeld werden (en
worden nog) de componisten als eersten genoemd, zoals Mozart
en vele anderen, en geen vertolkers. Ook bij werk van latere
datum dan 'de klassieken' was en is dat nog wel het geval, zoals
met de vele musicals van de componisten Rogers en Hammerstein
en niet te vergeten Leonard Bernstein.
Maar gaandeweg de laatste decennia van de vorige eeuw raakten
componisten, arrangeurs en producers op de achtergrond. Alsof
alleen vocalisten nog telden en de muziek zelf, de componisten
incluis, van ondergeschikt belang werd. Pronken met andermans
veren.....
Menigeen kijkt daar anders tegenaan.
Maar toch, grote sterren als Frank Sinatra hebben hun successen
voornamelijk te danken aan begenadigde arrangeurs, zoals Nelson
Riddle (van het gelijknamige orkest), aan geniale arrangeursproducers zoals Quincy Jones en natuurlijk op de eerste plaats aan
fantastische componisten van onvergetelijke songs.
Een goed voorbeeld van het laatste is het veel vertolkte en helaas
zo afgetrapte 'My Way' dat door Frank Sinatra tot een blijvende
grote wereldhit werd gemaakt. Maar......, van de Franse componisten Claude François en Jacques Revaux, die de song al in 1967
schreven onder de titel 'Comme d'habitude', wordt nooit gerept,
evenmin als van de schrijver van de Engelse tekst, de tweetalige
Canadese zanger en songwriter Paul Anka.......
De onderwaardering van muziek staat haaks op de betekenis van
de muziek en daarmee de betekenis van componisten, arrangeurs
en producers.
Schrijnend is dan ook dat componisten van muziek voor film- en
televisieproducties maar zijdelings in de aftitelingen voorkomen.
In de eertijds populaire Britse televisie serie "Allo, Allo" van de
hand van Jimmy Perry en David Croft werd de componist van de
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zo rake muziek in het geheel niet genoemd.
Schrijnend. Want wanneer in film- en televisieproducties de muziek zou worden weggelaten, wordt pas duidelijk hoe groot de
betekenis van muziek is. Vrijwel alles zou veel aan zeggings- en
aantrekkingskracht verliezen.
Je hoort componisten er weinig over. De reden daarvoor is onbekend. Maar misschien gaat hun liefde voor het componeren wel zo
ver dat bekendheid hen niet zo bezighoudt.
Toch is het vreemd, en bizar tegelijk.
Want aan de muziek verdienen componisten het minst......... De
uitkeringen van Buma en Stemra aan auteurs- en andere rechten
steken schril af bij wat artiesten, platenmaatschappijen, muziekuitgeverijen, managers en tussenpersonen verdienen aan muziek.
Muziek, die niet zou hebben bestaan als componisten ze niet had
geschreven.
En tenslotte, rechtlijnig: een artiest zonder succesvolle song heeft
geen succes!
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Zo hard mogelijk.....!
27 november 2015

"Als je je stem heel hard wil verheffen, dan trek je je wangen
tegen je kiezen, je tuit je mond een beetje, je spant je middenrif en
je druk als het ware de woorden uit je mond. Op die manier overschreeuwen scholieren, studenten en jonge café bezoekers (v/m)
elkaar."
Deze uitleg kreeg ik eens van iemand, een voormalig student, die
zich er even zeer aan ergerde als ik.
"Maar," zo voegde hij er geruststellend aan toe, "die trend is
gelukkig een beetje aan het tanen."
Toch hoor je er nog overblijfselen van.
Zoals op WNL Ontbijttelevisie, "Goede Morgen Nederland". Het
programma is ook werkelijk een klaarwakkermaker.
Maaike Timmermans is wat dat betreft haar jongste jaren blijkbaar
nog niet ontgroeid. Want haar nieuwsitems schreeuwt ze. Geluid
wordt op televisie weliswaar technisch binnen de grenzen gehouden. Maar het is de dynamiek, dat wil zeggen de hardheid, de
felheid van het kraakstemmetje dat zo luid overkomt en irriteert.
Ook 's avonds kan je er op worden getrakteerd wanneer aan het
einde van het NOS journaal Willemijn Hoebert (spreek uit
Hoebèèèèhr - inderdaad, de vrouw met het uitgegroeide pagekapsel dat ze bij elk woord heftig heen en weer zwaait) het weer
uitlegt. Ook zij is die trendy manier van schreeuwen niet kwijt.
Bovendien spreekt ze met dat kraakstemmetje nog altijd kinderlijk
staccato, heel irritant.
Het is rustgevend als de meer bescheiden en volwassen Marco
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Verhoef, de Fries Gerrit Hiemstra of Peter Kuipers Munneke - de
laatste met het zo aardige Noord-Oost Nederlands accent - na het
acht uur journaal van de NOS ons over het weer informeren.
Je hebt dan het gevoel dat het weer altijd meevalt....
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Kalashnikov
27 november 2015

Verbijsterend hoe agressief mensen soms kunnen zijn.
Verbijsterend ook hoe mensen met tere onderwerpen omgaan als
ze hun agressie niet de baas kunnen.
Vandaag was ik even in de supermarkt.
Een man en een vrouw van ruim in de dertig kregen het met elkaar
aan de stok over wie nu eerder bij de kassa was.
De ruzie beperkte zich aanvankelijk tot het wegstoten van elkaars
winkelwagentjes. Vervolgens werd er gescholden. De vrouw en de
man maakten elkaar steeds meer voor de meest rotte vis uit.
De spanning werd al maar erger.
De vrouw met: "Wat ben jij een enorme klotenlul" leidde tot de
apotheose. De man: "Je hebt mazzel dat mijn kalashnikov in de
reparatie is, anders had je nu een paar gaten in je kutlijf, kelerewijf."
De filiaalmanager kwam gelukkig tussenbeide en wist de overigens qua uiterlijk keurig nette vrouw en dito man tot bedaren te
brengen.
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Koffie: een gezonde verslaving
30 november 2015

We drinken koffie vaak uit gewenning, maar is het wel goed voor
je?
Professor Harold Snieder valt met 10 koppen per dag in de categorie grootverbruikers: “Ik heb koffie echt nodig om goed te functioneren en productief te zijn.”
Snieder heeft dus niet geheel toevallig een fascinatie voor koffie.
Professor Snieder is hoogleraar in genetische epidemiologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt op het gebied
van hart- en vaatziekten, obesitas en type 2 diabetes.
Op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek is
Professor Snieder's stelling: “Koffieverslaving kan als een goedaardige vorm van verslaving worden gezien."
Uit dat onderzoek blijkt tevens dat koffie ons beschermt tegen
onder andere suikerziekte en hart- en vaatziekten. "Als wetenschappers kunnen we door het onderzoeken van koffie drinken dus
zowel meer over verslaving als over de oorzaken van deze ziektes
te weten komen,” aldus Snieder.
“In Groningen hebben we het Lifelines project, waarin we zeer
veel informatie van heel veel mensen in Noord-Nederland krijgen.
In die informatie hebben we gezocht naar nieuwe kennis over
koffie. We hebben 8 genen gevonden die onder andere bepalen
hoe snel je lichaam de cafeïne verwerkt. Iemand die koffie snel
verwerkt heeft waarschijnlijk meer koffie nodig om er alert van te
worden dan iemand die langer doet over de afbraak van cafeine.”
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Bron bovenstaande: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG),
http://www.cityoftalent.nl/content/groningen/talentenblog/waarom-is-koffie-een
-gezonde-verslaving

Koffie en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van het
menselijk lichaam is op vele plaatsen ter wereld meermaals wetenschappelijk onderzocht.
Telkens is de uitkomst dat koffie een van de meest gezonde dranken is. Zo beschermen de anti-oxidanten in koffie ons tegen vrije
radicalen die tot kanker kunnen leiden, tegen hartziekten, gaan
veroudering tegen en helpen zelfs bij het herstel van verkoudheid
en infectie. Daarnaast zijn er uiteenlopende studies die vaststelden
dat koffie een gunstige invloed heeft op de gezondheid in de zin
van vernieuwing van hersencellen. En zo worden wel meer gunstige invloeden van koffie op het menselijk lichaam gemeld, zoals
de laxerende werking waarmee sommige mensen vanzelfsprekend
nogal blij zijn.
Maar koffie? Je moet er tegen kunnen.
Want cafeïne heeft invloed op het centrale zenuwstelsel, het niet
bestuurbare gedeelte van het menselijk lichaam. Zo zijn er mensen
die door koffie gaan 'hyperen', er zeer onrustig en nerveus van
worden, en bovendien niet van kunnen slapen. De reden is dat koffie voor de aanmaak van extra adrenaline en cortisol zorgt. Dat
zijn zo genaamde stresshormonen die je lichaam als het ware klaar
maken voor actie.
Maar dat werkt niet bij iedereen zo.
Daarnaast bevat koffie ook slechte stoffen, zoals het vet cafestol
dat cholesterolverhogend werkt. Dat vet zit in ongefilterde en
slecht gefilterde koffie. Derhalve wordt, om koffie gezond te
houden, door voedingsdeskundigen aanbevolen om alleen door
papier gefilterde koffie te drinken - het papier houdt het vet tegen.
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Alle andere vormen van koffiezetten leveren weliswaar niet per
definitie grote hoeveelheden cafestol op. Dat verschilt. Maar dat
elke andere vorm van koffiezetten ongezonder is dan door papier
gefilterde koffie staat onomstotelijk vast.
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Banenplannen mislukt
30 november 2015

De Sector Banenplannen van minister Asscher, looptijd 3 jaar met
600 miljoen Euro investeringsgeld, scheppen niet veel nieuwe
banen.
Ook worden nauwelijks werklozen weer aan de slag geholpen.
Dat blijkt uit een evaluatie van SEO Economisch Onderzoek
(gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam).
Wèl worden vooral jongeren aan een leer-werkplek geholpen.
Aantal banen? Circa 19.000. Kosten? Circa € 300.000 euro per
opgeleverde (leer)baan. Tot nu toe is ruim 450 miljoen Euro
uitgegeven. Het perspectief is dus bedroevend. Weggegooid,
verkwanseld belastinggeld?
Door het achteraf denken van politici, het gedram van vakbonden
en het daardoor aangestoken gemor onder het publiek wordt de
werkelijkheid uit het oog verloren.
Want de vraag is al langer òf er nog wel voldoende werk is voor
een Nederlandse beroepsbevolking van 8,2 miljoen personen, ook
al trekt de economie weer een beetje aan.
Automatisering, prefabricage, robottisering en andere vormen die
de behoefte aan mensenwerk minder maken, hebben logischerwijze het effect dat er reeds minder banen waren en nog minder
zullen zijn. Dat voorspelden we al in de jaren zeventig van de
vorige eeuw.
En dat proces gaat verder en verder.
De opgave kan dus nooit zijn de herverdeling van werk en banen.
Dat zal nimmer meer lukken. Daar ligt ook de misvatting van de
politiek in Den Haag en de vakbonden.
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De arbeidsmarkt is gekrompen en zal blijven krimpen.
Automatismen, informatisering, robotisering, technologie en wat
hieruit nog volgt om 'arbeid' uit onze handen te nemen, vertegenwoordigen een arbeidswaarde (de waarde in Euro's van werk dat
voorheen betaald werd gedaan).
Aan de hand hiervan is de opgave voor nu en de toekomst de herverdeling van inkomen opdat een ieder die in ons land geboren
wordt een fatsoenlijk bestaan heeft en werkloosheid niet leidt tot
bestaansminima en daaronder, dat wil zeggen armoede zoals momenteel, in de transitiefase van de wereld, het geval is.
De basis zou een staatsinkomen kunnen zijn, waarop extra inkomen kan worden verkregen door werk, hoewel dat op de langere
termijn nooit meer full time kan zijn. Behalve dan voor ondernemers, mogelijk met inbegrip van enkele ZZP-ers.
Voor het staatsinkomen zal men dan wel wat moeten doen, bijvoorbeeld in de maatschappelijke en utilitaire sector; werk waarvoor tegenwoordig geen geld meer beschikbaar is.
Overigens is dit denkbeeld bepaald niet nieuw. Al in de jaren
zeventig van de vorige eeuw voerden we discussies over een en
ander in het kader van de automatisering en informatisering die
toen op toeren kwam, en waarvan we toen al de consequenties
doorzagen.
Het accent zo zwaar leggen op banen is bovendien om een andere
reden absurd.
Vrijwel altijd wordt uit het oog verloren dat zelfstandigheid, het
ondernemerschap, ook een optie is, al zal dat natuurlijk nooit voor
iedereen gelden.
Helaas is vanuit een al tientallen jaren durende tunnelvisie alle
opleiding vanaf het basisonderwijs gericht op 'een baan'........
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Oude Rotten op de planken
1 december 2015

Dit seizoen, 2015-2016, zijn er nogal veel, eigenlijk opmerkelijk
veel Oude Rotten op de planken van de theaters te vinden.
Dat signaleerde het TV programma '1-Vandaag' ook en haalde de
Oude Rotten Gerrie van der Klei, Ingeborg Elzevier en Bram van
der Vlugt voor de camera om er een uitleg over te geven.
Veel argumenten om op de planken te staan.
Het missen van het publiek en het applaus.
Er bij blijven horen.
Niet kunnen scheiden van de spotlights.
En zo meer.
Maar is dat de werkelijke reden?
Een bekende actrice vertelde me eens dat het leven van actrices en
acteurs, ook van de bekendste, ups en downs kent. Voornamelijk
financieel. Er zijn er zo veel en er komen er steeds meer bij. De
spoeling is dus dun.
Het leven van mensen in dat vak is financieel niet gemakkelijk.
Het is simpel, geen rol, geen inkomen, dus WW, zo zei ze.
Derhalve ook geen basis om een goed pensioen op te bouwen.
Al zeggen zelfs gevestigde namen dat niet, de Oude Rotten moeten op hun oude dag misschien wel om den brode op de planken...
De keerzijde van de vergane glorie en roem?
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Samsom en de Derde Wereldoorlog
5 december 2015

Hoewel nog altijd niet zo veel mensen in de wereld lijken te beseffen dat de Derde Wereldoorlog toch echt al lang gaande is, sluit
ook de fractievoorzitter van de PvdA, Diederik Samsom, niet
alleen zijn ogen voor de wereldgebeurtenissen, maar ook voor de
geschiedenis.
"Ik wil niet meehelpen met de internationale coalitie voor er een
vredesplan voor Syrië is," zo luidt zijn stoere standpunt.
Tja, gebrek aan visie is al jaren Samsom's handelsmerk, nietwaar?
Laten we wel zijn, Syrië is niet het enige probleem.
IS is vertakt en heeft wereldwijd cellen, groeperingen en individualisten die de terroristische oorlog, de jihad (jihaat) voeren.
Zo lang een vijand niet is verslagen, kan je een vredesplan niet
opstellen en al helemaal niet uitvoeren. Pas zodra een vijand is
verslagen, en daar moet je dan wel honderd procent zeker van zijn,
kan je er aan beginnen omdat de situatie dan overzichtelijk wordt.
De Derde Wereldoorlog mag dan wel een andere zijn dan de
Tweede Wereldoorlog, maar in dit opzicht is die oorlog niet
anders.
Het is typisch Nederlands om altijd maar te willen polderen, te
blijven praten en te debatteren over ernstige wereldvraagstukken,
om ook nog eens het bekende vingertje op te steken met de mededeling "zo moet het", zoals Diederik Samsom indirect doet.
Maar het zou Samsom en alle andere politici sieren als zij eens
terugkeken op hoe de Geallieerden met veel moeite en honderd
duizenden slachtoffers eertijds ook Nederland weer tot een vrij
land hebben gemaakt.
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Alleen al uit dankbaarheid dáárvoor zou de beslissing van ons
land moeten zijn om ons niet langer als angsthazen te tonen en
afzijdig te houden op basis van loze argumenten. Want angst,
gebrek aan lef maar ook gebrek aan loyaliteit jegens de andere
landen in de coalitie is de enige verklaring voor onze terughoudendheid.
Er is geen plek meer voor zacht gekookte eieren, saliegeest, politiek geneuzel en gebabbel.
Het is tijd om de hand aan de ploeg te slaan, ook al hebben kabinetten er door bezuinigingen voor gezorgd dat het militaire materieel van Nederland tot schroothoop is geworden en een ondermaatse personele bezetting kent.
Want stel dat Nederland aanvallen te verduren krijgt van IS? Of
wordt overlopen zoals de Tweede Wereldoorlog voor ons land
begon? Ook toen was er gebrek aan visie......, met alle ellendige
gevolgen van dien: meer dan vijf jaar bezetting!
En wat gaat Samsom dan doen? Aan de VS en coalitie vragen of
ze meteen willen komen om ons land te bevrijden?
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Kerst- en andere stress
7 december 2015

Nauwelijks zijn Sint Nicolaas en Zwarte Piet naar Spanje vertrokken en de verkeerde cadeautjes geruild of ingewisseld tegen geld
of we zijn weer in de ban van de onvermijdelijke Kerst.
Kerst, een feest dat in ons land voornamelijk draait om 'de boom',
'de cadeaus' en 'het diner'. Het gaat dus niet over Kerst, want vrijwel niemand lijkt meer te weten wat Kerst is en betekent.
Alsof het ècht belangrijk is, meldt een onderzoeksbureau dat circa
55 % van de gezinnen in ons land nu al helemaal in de stress zit
omdat ze bang zijn dat het kerstdiner, net als de vorige keer, verbrandt of om andere redenen niet te eten zal zijn.
Er is een app gelanceerd die antwoorden en adviezen geeft op netelige vraagstukken dienaangaande.
Op radio en televisie werd vanmorgen breed uitgemeten dat menigeen zich nu al in de zenuwen en psychosomatiek werpt over het
kerstdiner: ach en wee, wat moet het dit jaar nou weer worden,
krijg ik het wel voor elkaar, is alles wel verkrijgbaar, hoeveel
mensen komen er en zo voort, en zo voort.
Onderzoekers hebben voorts vastgesteld dat er nogal wat families
zijn waarvan de leden niets van elkaar moeten hebben. Ellende
tussen broers en zusters, zelfs tussen ouders en hun kinderen, onterfingen vanwege die narigheid en zo meer. De werkelijke kerstgedachte is weg en vervangen door een synthetisch en door de
commercie ingegeven gevoel.
En dan waren er j.l. weekeinde ook nog eens zo'n honderd vijftig
retauranthouders en hun chefs die 's nachts geen oog dicht deden
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of leden aan nachtmerries: kookstress! Want de jaarlijkse Michelin sterren worden vandaag weer toegekend of, als je pech hebt of
er een zooitje van hebt gemaakt, je ontnomen.
Aan de gevel van de RAI in Amsterdam prijkt een prachtig gigantisch reclamebord, waarop geen stress te zien is. Wel een aantal
goed geklede en perfect gepositioneerde mensen in alle luxe gehuld en daarmee omringd. Want van 10 tot 14 december wordt de
"Masters of Luxury" gehouden, de allergrootste premium lifestylebeurs van Europa. Maar reken maar dat 'tout nouveau riche',
in tegenstelling tot wat het reclamepaneel suggereert, danig in de
stress zit voor die beurs. Zien en gezien worden, wie heeft het
duurste collier, het duurste horloge, geen foute kleding. Wie heeft
een facelift of andere lift? Wie is er niet en wie is er wel omdat je
er nu eenmaal moet zijn ook al ben je platzak. Jaloezie, afgunst....
En dan misschien nog een ladinkje familieperikelen er bovenop
plus radeloosheid vanwege het aanstaande kerstdiner.....
Heerlijk, al die stress. Kerst is een feest.
Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Welbehagen? Een gevoel van tevredenheid en rust?
Forget it!
Kerststress 2015.
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar?

208

Ondertussen

;
In de Noorse krant 'Aftenposten' van 4 december j.l.
stond in de rubriek Familieberichten
een opmerkelijk overlijdensbericht.
Volgens de rouwadvertentie was Olausen Julenisse,
ofwel "onze geliefde Vadertje Kerst",
(geboren op 12 december 1788),
op donderdag 3 december overleden in Nordkapp,
het meest noordelijke puntje van Noorwegen.
"De uitvaart vindt plaats op
28 december in de Noordpool-kapel",
meldde het bericht verder nog.
(bron: NOS.nl, 5 december 2015)

Waarom heten veel jonge mannen tegenwoordig
zo vaak Jeroen, al staat er iets anders
in hun paspoort?
Het einde van het jaar is in zicht.
Het woord van het jaar: 'sjoemelsoftware'.
Waarom niet 'leegtrekken',
het woord dat 'cashen' verving?
Iets dat door vele Jeroenen in praktijk werd
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(en wordt) gebracht.
Zo 'Simpel' is dat.
Vocalisten die me in 2015 het meest irriteerden:
Ilse de Lange, vanwege haar overdreven vibrato,
haar onderkin en haar niet te remmen geldingsdrang.
Dries Roelvink, idem, zonder onderkin,
maar met een zoon die niet deugt.
Peter Beense, vanwege de tegenstelling tussen
zijn nietszeggende stemgeluid en
veelzeggende omvang.
Trijntje Oosterhuis, omdat ze zo gemiddeld is,
maar niettemin zo graag de diva uithangt.
Guus Meeuwis, omdat zijn stem en liedjes
veel van hetzelfde zijn
en zo langzamerhand enorm vervelen
en
Dotan, om zijn wat zielige synthetische falsetstemmetje.
Vocalisten die ik het meest waardeerde:
Marco Borsato, al zijn kenmerken, ook als mens.
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Adèle, niets aan toe te voegen.
Thé Lau - helaas veel te vroeg overleden - vanwege zijn
gouden zin met eeuwigheidswaarde:
"Iedereen is van de Wereld en de Wereld is van Iedereen",
mede door de dubbele betekenis.
Huub van der Lubbe (De Dijk) om zijn persoonlijkheid.
Een band waar ik nooit van gehouden heb
en waarvan ik hun overdreven roem niet waardeer:
'The Golden Earrings' (De Gouden Oorbellen),
met name door hun nummer uit 1968
"Dong-dong-diki-digi-dong"
en hun onmuzikale en onbehouwen slager,
drummer Cesar (gewoon Kees, van Cornelis) Zuiderwijk,
specialist in 'drum clinics'.
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Belastingverlaging, maar niet voor iedereen
9 december 2015

Het is er door, in de Tweede Kamer, na veel vijven en zessen en
bergen compromissen. Je geeft wat en je krijgt wat. Zo is het politieke spel. Ook om iets door de Eerste Kamer te krijgen.
Tja, politiek.....
Vijf miljard Euro is ter beschikking voor lastenverlaging, voor het
bedrijfsleven en voor mensen met een baan.
Eh...., wat nu? Voor mensen met een baan? Bovendien, tweeverdieners, twee banen in één gezin, die er nog meer op vooruit gaan?
Plus meer subsidie voor kinderopvang en nog meer kinderbijslag?
Zijn mensen met een baan meer waard dan mensen zonder?
Zijn mensen met een baan en kinderen van meer belang dan
mensen met een baan zonder kinderen?
Heeft een tweeverdienend gezin met kinderen meer privileges dan
anderen?
Zijn mensen met een baan belangrijker dan zelfstandigen, middenstanders, zzp-ers? Die krijgen er niets bij.
Zijn mensen met een baan ook belangrijker dan de senioren die
ons land opbouwden en tot welvaart brachten? Ouderen gaan er
zelfs op achteruit.....
Wat is er toch met dat bijna magische verschijnsel 'baan'?
In feite verleggen mensen met een baan de verantwoordelijkheid
voor hun bestaan naar de werkgevers. En dat wordt dan nog gesubsidieerd ook....
Tja, we lijken toch weer een beetje terug in de tijd, terug naar de
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late jaren veertig van de vorige eeuw toen vadertje Drees, een
PvdA-er (ter herinnering, nogmaals: de partij die niet zelden de
'Portemonnee van de Ander werd genoemd), voorzieningen
regelde voor de arbeiders. Zelfstandigen - door menige arrebeier
toen 'vuile kapitalisten' genoemd - stonden tot in de jaren zestig
van die eeuw met lege handen, maar moesten wèl mee-betalen aan
onder andere de opbouw van de AOW en de kinderbijslag; ze
zagen er nooit iets van terug......
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Ontslag: Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar
14-23 december 2015

Het is traditie geworden dat bedrijven en organisaties kort voor de
feestdagen ontslagen aankondigen.
Zoals op 14 december de Rabobank, die bekend maakte dat om
redenen van efficiency 9.000 werknemers (v/m) op straat worden
gezet teneinde nog meer winst te kunnen maken, terwijl die 9.000
moeten worden opgeteld bij de 12.000 ontslagen die al eerder dit
jaar bekend werden gemaakt.
Er zit iets boosaardigs in dat jaarlijkse ontslaan, zo vlak voor de
Feestdagen.
Wie het treft, heeft bepaald geen Prettige Feestdagen en als hen
dat door een ieder per traditie wordt gewenst is dat natuurlijk
buitengewoon pijnlijk.
Je kan je afvragen wat er op tegen is om ontslagen pas na de Jaarwisseling bekend te maken. Gun mensen die moeten afvloeien dan
in elk geval nog het plezier van een Prettige Kerst en fijne Jaarwisseling. Want ontslag komt meestal aan als een mokerslag en
veroorzaakt niet zelden grote ellende.
Dat geldt ook voor 'uitstel van betaling', dat personeel vóór de
Feestdagen te horen krijgt, iets dat meestal tot faillissement leidt.
Zoals bij MacIntosh, eigenaar van Invito, Dolcis, Manfield en
Scapino, waar 5.500 banen verloren zullen gaan.
En bij V&D, dat op 23 december uitstel van betaling vraagt waaruit overigens blijkt dat de in België gezetelde Dreesmannetjes hun
1,6 miljard Euro vermogen niet aanwenden voor de redding van
het bedrijf: 10.000 personeelsleden zullen vrijwel zeker hun werk
verliezen.......
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En toch is het nog maar ruim een week tot het nieuwe jaar begint.
Kon het nu ècht niet wachten tot 2 januari?
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Politicus van het jaar. Ja, en....?
15 december 2015

Geert Wilders van de semi-fascistische, populistische PVV werd
volgens het TV actualiteiten programma '1-Vandaag' gekozen tot
'Politicus van het Jaar 2015', met Jesse Klaver (Groen Links) als
uitstekende tweede en de zo stabiele minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) op de derde plaats.
Maar is deze verkiezing een betrouwbare afspiegeling van de
werkelijkheid? Want laten we wel zijn, er stemden circa 37.000
mensen. Het waren willekeurige stemmers, iedereen kon stemmen, en niet zorgvuldig gekozen uit alle lagen van de bevolking
door een onderzoeksbureau. De 37.000 mensen konden dus niet of
nauwelijks representatief voor de samenleving worden genoemd.
Voorts is de politiek zonder twijfel verworden tot een soort soap.
Politici kwamen in de knel, traden af of werden beschermd vanwege partijbelangen. En zo zijn er nog wel meer factoren die er
voor zorgen dat veel mensen hun schouders voor de hedendaagse
politiek optrekken en dus ook geen interesse hebben in het uitbrengen van een stem voor zulke verkiezingen.
Daarnaast is het maar de vraag hoeveel mensen regelmatig naar
het programma '1-Vandaag' kijken. Het waren er gisteren, maandag 14 december, de dag van de verkiezing dus, maar 941.000.
Ter vergelijking: Goede Tijden, Slechte Tijden trok 1.922.000
kijkers (v/m), Het Journaal van 20:00 uur 1.813.000, Het Half
Acht Nieuws van RTL4 1.473.000 en het Journaal van 18:00 uur
1.035.000.
Nee, representatief voor de Nederlandse bevolking was de ver216

kiezing dus bepaald niet. Integendeel. En gelukkig wordt er in de
media dan ook verder niet zo veel ruchtbaarheid aan gegeven. Zo
belangrijk is het niet.
Eh....., niet zo belangrijk?
Toch wel. Want elke bijdrage aan de populariteit van Geert Wilders kan ernstige gevolgen hebben.
Er is immers een historische rode draad.
In perioden van onrust en crises stonden telkens brallende populisten op die de tegenstellingen zochten en helaas door hun volksmennerij nogal wat volgelingen kregen om vervolgens van het
toneel te verdwijnen.
Oplossingen brachten ze nooit, alleen maar meer onrust en narigheid, zoals de vooroorlogse NSB-er en Nazi Anton Mussert, Boer
Koekoek en Lou de Palingboer in de jaren zeventig van de vorige
eeuw (onder andere tijdens de Oliecrisis en internationale onrust,
zoals Vietnam), Hans Janmaat van de fascistisch getinte Centrum
Democraten (jaren tachtig en begin negentig van de vorige eeuw,
een periode van werkloosheid en economische crisis), Pim Fortuyn (eigenlijk: Fortuin) van aanvankelijk Leefbaar Nederland en
tenslotte, of beter gezegd, tot nog toe Geert Wilders van de PVV.
Met anderen op komst. Want ze waren er, ze zullen er zijn en ze
zullen er telkens weer komen, terwijl zulke lui uiteindelijk hun
Waterloo zullen beleven zonder iets nuttigs of zinvols achter te
laten.
Wat hen in die rode draad, naast andere kenmerken, met elkaar
verbindt, is de persoonlijke frustratie.
Zoals met Geert Wilders het geval is die besefte dat hij binnen zijn
oorspronkelijke partij, de VVD, geen kans had om iets meer te
worden en te betekenen dan beleidsmedewerker, wethouder en lid
van de Tweede Kamerfractie. Geen kans op een grote politieke
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carrière. Dus trad hij onder het mom van 'verschillen van inzicht'
uit de VVD en begon zijn eigen éénmans partij. Een man - overigens met een beperkte opleiding en ontwikkeling - die schettert
tegen buitenlanders(v/m), hun cultuur en hun religie, maar zelf
van half-Indonesische kom-af is en dat verhult door zijn haar
dagelijks in een emmer bleekwater te dopen.
Tja, telkens trapt een goed deel van de bevolking er weer in.
Op zich wel begrijpelijk. Want van de standpunten en stellingnamen van populisten is doorgaans een gedeelte zo algemeen dat
het voor iedereen aanvaardbaar is. Maar het andere gedeelte is afschuwelijk en daar zit hem dan ook het venijn. En tja, dat nemen
velen dan maar voor lief. Zo werkt populisme en de aandacht die
grote delen van de Nederlandse bevolking schenkt aan de portemonnee.
Men zou toch eens wijzer moeten zijn, eens meer moeten nadenken over dat gegeven.
Maar ja, wat is wijzer, wat is het alternatief......
Het volgen van andere politieke partijen is nu ook bepaald geen
aanlokkelijk perspectief. Toch? En precies! Daar maken populisten dankbaar gebruik van, van het faillissement van de gevestigde politiek.
Het wonderlijke van de verkiezing "Politicus van het jaar" is dat
die zich afspeelt in een periode waarin het kabinet van premier
Rutte onder druk staat vanwege de 'Teeven Deal', ook bekend als
de 'Bonnetjes Affaire'.
De vreemde rol die premier Rutte hierin speelt, zou er ook wel
eens toe kunnen leiden dat hij tot De Slechtste Politicus van het
Jaar 2015 zou kunnen worden gekozen, indien iemand die verkiezing zou organiseren. Immers, van Rutte lijkt niet veel meer
over te blijven en hij wordt zonder twijfel een dankbare prooi voor
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de gehele oppositie in de Tweede Kamer wanneer een debat over
de Teeven kwestie zal worden gehouden.
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Ondertussen

(
Elk jaar, wanneer we richting
Het Grote Vreet-, Vraatzucht-, Verspillingsen Cadeaufestijn gaan,
dat we onder het mom van Vrede op Aarde desondanks
nog altijd het Kerstfeest (kerstening.....?) blijven noemen,
komt de onvermijdelijke zoetgevooisde Bing Crosby voorbij
met zijn even onvermijdelijke zoetgevooisde
"I'm dreaming of a white Christmas".
Telkens weer moet ik dan denken aan een grap
die militairen ten tijde van de Korea oorlog
(1950-1953) maakten.
Bing entertainde de militairen daar,
geflankeerd door de buitengewoon
rondborstige filmster Jayne Mansfield.
De soldatengrap:
'Bing sings the hits,
while Jayne shows her tits'.
Ach, het waren duidelijk andere tijden....

;
Andere tijden. Nu?
De economische en financiële crises zijn nog niet voorbij.
Er is weliswaar enigszins sprake van een opgaande lijn.
Maar velen kunnen er nog niet van profiteren.
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Niettemin worden we weer als vanouds doodgegooid
met reclames over vakanties, vooral verre reizen,
luxe badkamers, nog luxere keukens, dikke auto's en zo voort.
Maar ach, het zijn reclameboodschappen, op papier,
in de media, op de billboards en zo voort.
O ja?
Leg je je oor te luisteren in de kantoren of
daar waar het kantoorleven luncht,
daar praten mannen weer stoer over 'vet geld verdienen',
'schat-hemeltje-rijk-worden',
waanzinnig grote huizen, supervette barbecue's
en coole dikke auto's,
BMW's en Audi's met de hoogste nummers en
natuurlijk een supervet stoer uiterlijk.
In de nagelstudio, bij de kapper en in de supermarkt
hebben vooral middelbare vrouwen het over een nieuw
groot huis voor 'de kids', 't liefst met een zwembad,
de meest dure keukens en badkamers 'geheel naar mijn zin'
met stortdouches en alle dure luxe die je maar bedenken kan.
Tja, de crises nog niet voorbij, de lessen niet geleerd.
De kop weer in de strop.

(
Een nieuwe trend is al enige tijd gaande en zet door.
Vakanties naar locaties waar kinderen niet welkom zijn,
omwille van de voor velen broodnodige rust tijdens vakanties.
Het slaat over naar de horeca: toename van restaurants waar
kinderen niet gewenst zijn opdat je er eindelijk
eens ongestoord van een goed diner
en de gezelligheid met elkaar kan genieten.
Het zet dus door en het valt te verwachten dat ook
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andere faciliteiten ter beschikking komen
die niet hoeven te lijden onder de
ver doorgeslagen kinderterreur.
Nu valt de kinderen natuurlijk niets kwalijk te nemen.
Integendeel.
Kinderen moeten leven.
Maar ouders moeten zich gedragen.
Dus niet demonstratief hun kinderen overal op los laten
in het besef dat ze anderen nogal tot last kunnen zijn.
Laten we hopen dat winkelen in de supermarkt
met kinderen en kinderwagens binnenkort wordt verboden
of dat winkelen met kinderen en kinderwagens
tot bepaalde uren wordt beperkt.
Want de niets ontziende vakkenvullers (v/m) met hun rekken
zijn immers al erg genoeg.
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Hoe werkt dat ook al weer, de Feestdagen?
18 december 2015

Vrolijk Kerstfeest, Vrede op Aarde, zingen in kerken, dan Gelukkig Nieuwjaar wensen bij de oliebollen. Nieuwjaarsdag, bij mensen langs met gelukzalige en hoopvolle boodschappen.
Op 2 januari is vrijwel iedereen alles wat goed kan zijn, meteen
weer vergeten.
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Pijnlijke kuiten en radicalisering
23 december 2015

Een man, vermoedelijk achterin de zeventig, zat in het winkelcentrum op een bankje.
Met een wat vertrokken gezicht wreef hij zijn kuiten die blijkbaar
pijnlijk waren.
Het zag er, zo'n paar dagen voor Kerst, niet al te best uit.
Bemoedigende woorden hielpen hem niet van de pijn af. Hij bleef
wrijven, keek me aan en begon: "Meneer, radicalisering is vreselijk. Maar als we denken dat dat alleen met jihadgangers en aanhangers van de PVV het geval is, dan hebben we het mis!"
"Meent u dat nou?" vroeg ik.
"Ja, dat meen ik," en de man bleef wrijven, harder naarmate hij
zich meer uitte. "Ja, in de supermarkt ben ik net door een moeder
met twee kleine kinderen en een mobieltje aan haar hoofd aangereden met haar boodschappenwagentje. Kijk maar, geschaafd en
bont en blauw," en de man trok beide broekspijpen op.
Het zag er inderdaad niet mooi uit, het bloedde ook een beetje.
"En dat is niet de eerste keer, hoor. Meneer, het wordt steeds
erger."
"Meent u dat nou?" vroeg ik.
"Ja, dat vroeg u zoëven ook al. Ja. Dat meen ik. Het is je reinste
radicalisering, want die moeders hebben alleen maar oog voor hun
kinderen, hun telefoon en voor zichzelf. Verder trekken ze zich
nergens wat van aan. Of je maar opzij wil gaan en als je dat niet
doet rijden ze je aan en gaan lachend verder."
"Zo erg?"
"Nou en of, zo erg. Want moeders met bakfietsen en kinderwagens doen precies hetzelfde. Die radicaliseren dus ook. Vergeet
niet dat er al jaren zoiets als kinderwagenterreur bestaat."
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"Weet u, ik ga even wat pleisters halen bij de balie van de supermarkt."
"Dank u, u bent een echte heer! U snapt het bovendien. Maar pas
op voor moeders met kinderen, wat ze bij zich hebben, bij zich
dragen of voortduwen."
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Definitely Loose End
31 december 2015

De overstromingen in Groot Brittannië zijn verschrikkelijk voor
de bevolking en de economie in de
getroffen gebieden.
De overstromingen komen per jaar
steeds vaker voor en zijn ook heviger. Maar in relatie tot de omvang
van de rampen wordt weinig geïnvesteerd in bescherming tegen het
natuurgeweld. Er is immers geen
doeltreffend waterbeleid, bij gebrek aan.....
Iemand zei op Britse televisie: "als Londen telkens zo zou worden
overspoeld, worden er meteen miljarden ingelegd om dat onheil
tot een minimum te beperken."
Het is niet alleen zo dat Londen en
omgeving een aparte staat in Engeland is. Alles daarbuiten met inbegrip van Wales en Schotland wordt
anders benaderd en anders behandeld, een beetje zoals de Randstad
de provincie Groningen uitbuit voor de gasopbrengsten maar met
betrekking tot veiligheid, risico's en schade domweg links laat liggen.
Maar los daarvan speelt ook de
arrogantie van de Britten een rol.
Zij menen altijd alles zelf te kunnen en zelf te kunnen oplossen,
terwijl dat niet zo is.
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Nederland is al eeuwenlang expert in het gevecht tegen het water,
en is daarin tot nu toe zeer succesvol.
De Amerikanen riepen juist ons land daarom te hulp om te voorkomen dat in New Orleans nog eens zoiets zou kunnen plaatsvinden als gevolg van een natuurramp zoals de orkaan 'Katrina'.
Daar zijn we als Nederlanders in samenwerking met de Amerikanen bezig om een Deltaplan uit te voeren.
Inmiddels trof de orkaan 'Frank' de Britse Eilanden, overigens nadat er reeds ettelijke storm met
intense regengebieden was over
getrokken waardoor een goed deel
van Engeland, Wales en Schotland
toch al ferm onder water stond.
Maar een beroep op de Nederlandse kennis, kunde en faciliteiten
deden de Britten tot nu toe niet en
het is onwaarschijnlijk dat ze dat alsnog zullen doen.
Kijk naar de beelden van de overstromingen, hoe die de bevolking
en plaatselijke economie teisteren, zonder dat die zich er
tegen kunnen verweren.
Een bezoek van
premier Cameron
met kekke kaplaarzen die vervolgens hoog en droog
naar Londen terugvliegt, biedt geen soelaas, zoals van de gezichten van de beteuterde, geplaagde bevolking en hulpverleners valt
af te lezen.
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De grap die ik ooit maakte om af en toe het 'Great' van Britain
maar achterwege te laten, schiet me wel eens door de gedachten.
Waarin een groot land klein, kleinzielig en miezerig kan zijn.
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Ja, en vervolgens....?
31 december 2015

Onderwerpen die gedurende 2015 heftige aandacht in de media
kregen, maar er even heftig weer uit verdwenen:
; Het Fyra schandaal en de catastrofe Hoge Snelheids Lijn.
11 Miljard (€ 11.000.000.000,–) belastinggeld verdampt.
Belastinggeld dat aan de samenleving en haar noden (...) werd
onttrokken alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.
; In de spiegel: 85.000 gezinnen in Nederland zijn afhankelijk
van de Voedselbanken (bron: voedselbanken.nl).
Honderdduizenden mensen leven onder het bestaansminimum
door schuldeisers en zijn aangewezen op schuldsanering (bron:
nieuwsuur.nl).
Dit jaar waren er 32.636 ontslagen in de zorgsector (bron:
ontslagenindezorg.nl en FNV).
Circa 750.000 huishoudens, in verhouding 1 op de 5 mensen
in Nederland, kunnen hun energierekening niet betalen (bron:
nu.nl).

•

Vanwege haar uitzonderlijke prestaties wordt Daphne Schippers eerder dit jaar kort verdacht van dopinggebruik. Er is iets
dat opvalt. Zoals eertijds de huid van de Oost Duitse schaatsster Gunda Niemann dopinggebruik deed veronderstellen
- een veronderstelling die bewaarheid werd - , is ook de huid
van Daphne Schippers geteisterd door een grote hoeveelheid
vergelijkbare onregelmatigheden en ontstekingen.
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•

In de spiegel: plotsklaps worden Russische atleten verdacht
van jarenlang systematisch dopinggebruik. Ook Nederland
springt er bovenop, met grote verontwaardiging.
-

; Wie lekte uit de Commissie Stiekem waarin alle fractievoorzitters zitting hebben? Wie lekt, kan strafrechtelijke worden
vervolgd. Alom wordt verondersteld dat het Diederik Samsom
was. Wat er is gelekt, blijft onduidelijk; ook of wat er werd
gelekt wel zo belangrijk was.
; In de spiegel: Europa wordt overspoeld door oorlogs- en
economische vluchtelingen en asielzoekers, en weet zich geen
raad met alle bijverschijnselen daarvan, tot en met hardhandige relletjes en handgemeen over het Islamitische geloof,
klaagzangen over het eten en de kwaliteit van de opvang in de
opvangcentra. Ook de altoos zo stoere Diederik Samsom niet.
; Het Banenplan van minister Asscher is mislukt. Ruim 460
miljoen Euro aan belastinggeld is verdampt in circa 19.000
economisch nagenoeg nutteloze leerbanen.
; In de spiegel: ProRail heeft een tekort van circa 450 miljoen
Euro en kan de infrastructuur voor de NS en andere aanbieders van openbaar vervoer per trein in 2016 niet op orde
houden. Het zal invloed hebben op het woon-werkverkeer van
personeel van bedrijven en organisaties, met alle economische
schade van dien.
Misschien was de 460 miljoen van het Banenplan voldoende
geweest voor echt werk bij ProRail - echte banen met econo230

mische betekenis.
-

) De affaire Loek Hermans, hopeloos mislukt als bestuurder bij
de teloor gegane zorginstelling Meavita, zal voor hem weinig
gevolgen hebben. Ook zijn eerdere, inmiddels doodgezwegen
problemen bij de Hogeschool van Amsterdam - malversaties
met diploma's - niet. Zijn vele banen als commissaris, lidmaatschappen van raden van toezicht en andere erebaantjes,
zal hij als rasechte en prominente VVD-er niet verliezen.
; In de spiegel: De ontslagen bij de Rabo Bank, V&D, Dolcis,
Manfield, Invito en mogelijk ook Scapino betreffen ongeveer
25.000 mensen. Ook al zouden zij lid zijn van de VVD, hun
banen zijn ze kwijt, zonder alternatieven.
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What's next ?
31 december 2015

Wat hebben we te verwachten in 2016?
Ach, het is toch altijd goeddeels koffiedik kijken. Maar toch.
Wel, laten we ons eens afvragen......
.... of onze nationale trots in de lucht, de KLM, de Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij, nog wel zal of, beter gezegd, kan
voortbestaan.
.... of de zo vaak badinerend lachende Mark Rutte uiteindelijk zal
struikelen - en zijn gekunstelde kabinet met hem - over zijn gebrek
aan leiderschap dat zich in 2015 steeds meer aftekende.
.... of de internationale gemeenschap eindelijk door heeft en erkent
dat de Derde Wereldoorlog vanwege IS al lang is begonnen (2014)
en dat die oorlog alleen door bundeling van alle militaire krachten,
zoals de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, kan worden
gewonnen.
.... of de economie zal blijven groeien of dat de voorspelling van
sommigen uitkomt dat er elders in de wereld weer iets onverwachts gebeurt, in Azië, in China bijvoorbeeld, waardoor de
Nederlandse droom opnieuw wreed wordt verstoord.
.... of Mona Keizer, die in haar nieuwe uitbundige droompaleis in
Edam al zo lang op die kans wacht, eindelijk in staat zal zijn de
huidige fractievoorzitter van het CDA, Siebrand van Haarsma
Buma, beentje te lichten om vervolgens diens plaats in te nemen.
.... of alle jongere stoere mannen en vrouwen zich ook in 2016
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weer Jeroen (voornamelijk zakelijke ondernemers) en Monique
(meestal van nagelstudio's) noemen.
.... of de Natuur zal terugslaan met een reeks wereldwijde koudegolven om de arrogante idee te loochenstraffen dat de mens in
staat zou zijn om Moeder Aarde op te warmen.
.... of het maanden of weken zal duren dat de nationale bralleput,
Diederik Samsom, zich uit de politiek moet terugtrekken en
ergens een baantje als burgemeester of goedbetaalde voorzitter
van een of andere maatschappelijke organisatie weet te bemachtigen.
.... of de SP en PvdA eindelijk zullen fuseren in het besef dat hun
afzonderlijk bestaan beide geen goed doet.
.... of ons land al in 2016 tot het besef komt dat windenergie al
tientallen jaren op verkeerde en inefficiënte wijze wordt opgewekt.
.... of zich zal tonen dat Danny Blind bepaald niet de juiste man is
om het vaderlandse voetbal weer op het wereldtoneel te zetten.
.... of Irene Wüst en Sven Kramer in 2016 zullen beseffen dat zij
al in 2015 over hun hoogtepunten heen raakten en dus aan het
einde van hun carrière waren begonnen (topsporters die over hun
top heen zijn kan je altijd herkennen aan het toenemen van gemekker, kritiek en meningen).
.... of het begrip BN-er op afzienbare termijn door Geert Wilders
zal worden gebruikt om Beroerde Nederlanders te duiden.
.... of de uitvoering door John Ewbank van "This is what it feels
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like" (2013, Trevor Guthrie, Armin van Buuren) toch nog de hit
zal worden die die prachtige uitvoering verdient te zijn.
.... of de weer teruggekeerde trend bij omroepen om vooral mensen aan te nemen met buitengewone voor- en achternamen zal
doorzetten (medio 2015, Radio Noord Holland, nieuwe presentatrices met voornamen als Vibeke - een naam, afkomstig uit
Denemarken en Noorwegen - en Djoeke).

234

Wensen voor 2016 e.v.
31 december 2015

Mijn wensen zijn onder meer.....
.... dat de Derde Wereldoorlog spoedig ten einde wordt gebracht
door Geallieerden die uit alle landen zijn samengesteld, inclusief
Rusland, de Arabische en andere Islamitische landen, ongeacht
geloofsrichting of politieke ideologie
.... dat Nederland scherper wordt, en blijft, op wie met de vluchtelingenstroom ons land binnenkomt, opdat mensen met kwalijke
bedoelingen zo snel mogelijk achter de tralies of over de grens
worden gezet
.... dat iedereen waar een fascistisch, terroristisch of opruiend
luchtje aan zit, ongeacht of het Nederlandse ingezetenen zijn of
mensen die met de vluchtelingenstroom ons land zijn binnengekomen, door een rechtbank wordt veroordeeld tot psychiatrische
behandeling onder inname van het paspoort
.... dat het voorgaande vooral geldt voor jihadgangers (v/m) die
vanuit Nederland naar oorlogsgebieden willen of daaruit terugkeren
.... dat zo veel mogelijk mensen al dan niet met behulp van de
schuldsanering van onder de armoedegrens weg komen en geen
beroep meer hoeven doen op voedsel- en kledingbanken
.... dat in dit verband een programma op de buis wordt gebracht
onder de naam "Heel Holland Snakt" in plaats van het wat te luxe
en zo oppervlakkige 'Heel Holland Bakt'
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.... dat vooral kinderen in gezinnen, die onder de armoedegrens
leven, een betere toekomst tegemoet gaan (1 op de 8 kinderen
groeien op in armoede omstandigheden, in Friesland 1 op de 5
kinderen; volgens het CPB honderdduizenden in Nederland)
.... dat de akelige kort-af bekkende trendy bakfiets- en kinderzitjesmoeders zich leren gedragen en hun agressieve, bozige grimmigheden afzweren, in het algemeen, in de supermarkt, op de weg,
op de fietspaden en ook - en misschien wel vooral - richting onderwijs en onderwijzend personeel
.... dat begrippen in onze taal weer hun werkelijke waarde en
betekenis terugkrijgen, zoals 'intelligent' dat wezenlijk iets anders
is dan 'slim' en daarmee niet verward moet worden, scholieren
weer 'scholieren' of 'schoolgaande kinderen' worden genoemd en
niet 'studenten', dat optredens van amateurs niet 'concerten' maar
weer 'optredens', 'schnabbels', 'gigs' of 'uitvoeringen' heten, dat
MBO scholen weer 'scholen' worden genoemd en niet 'colleges',
dat een 'verzoek' weer gewoon 'vraag' wordt, dat 'lichaam' het
harde woord 'lijf' zal vervangen, dat zzp-ers niet langer 'ondernemers' worden genoemd maar 'kleine zelfstandigen', dat cursisten
het behalen van een diploma niet 'afstuderen' noemen, en zo voort,
en zo voort
.... dat niet ieder kind met wat opvallende talenten meteen het
predikaat hoogbegaafd wordt toegekend, omdat je kinderen dat
slechts omwille van misplaatste trots van trendy ouders, die
anderen de ogen willen uitsteken, niet moet aandoen
.... dat de vleesindustrie wordt ingekrompen doordat het publiek
de ongezonde overmatige consumptie van vlees en vleesproducten
leert afzweren
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.... dat milieumaatregelen niet door hebzucht, economisch gewin
en politieke belangen zullen worden doorkruist
.... dat de belangen van de oliemaatschappijen en regeringen
ondergeschikt raken aan inschakeling van het volstrekt schone,
niet vervuilende en dus niet milieubelastende waterstof als vervanging van fossiele brandstoffen en in kerncentrales opgewekte
energie
.... dat het principe van de huidige, oneconomische en ouderwetse
windturbine wordt vervangen door efficiënte op vortex gebaseerde
kleine windturbines, mede vanwege het bijkomend voordeel dat er
geen sprake is van horizonvervuiling
.... dat getijden energie-opwekking ook voor de kust van Nederland nu eens een kans krijgt, met eveneens als bijkomend voordeel
dat er geen sprake is van horizonvervuiling
.... dat we in Nederland eens ophouden met te prietpraten over
Zwarte Piet en dergelijk triviale onderwerpen, omdat er belangrijker problemen zijn, zowel nationaal als internationaal
.... dat de prijzen van biologische artikelen dusdanig dalen dat
iedereen dat meer gezonde voedsel kan kopen
.... dat er een einde komt aan de privatisering van utiliteiten die in
feite overheidstaken zijn; ook al is het terugdraaien er van geen
eenvoudige klus, hoort het tot de innovatie en modernisering van
een samenleving en haar bestuur
.... dat Nederlandse zangeressen en zangers hun zelfgenoegzaamheid loslaten en leren beseffen dat ze niet in de schaduw kunnen
staan van artiesten in het buitenland
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.... dat Nederland niet meer meedoet aan het Eurovisie Songfestival omdat we internationaal op dat gebied voorlopig weinig tot
niets te bieden hebben
.... dat alle adviseurs, docenten, consultants, hoogleraren en andere
deskundigen van universiteiten, onderzoekbureaus, instituten, adviesbureaus en wat dies meer zij hun evangelies eerst zelf in de
praktijk uitvoeren opdat duidelijk wordt wat ze waard zijn
.... dat Goede Doelen evenementen en acties niet langer worden
verziekt door BN-ers 2 die de gelegenheid te baat nemen om hun
carrières weer op gang te brengen of er voor hun carrières van te
profiteren
.... dat voedselbank-acties het hele jaar door plaatsvinden, dus niet
alleen voor de Kerst maar ook met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart
en de vijf vakantieperioden, want ook dan hebben mensen de zelfde noden als met Kerst
.... dat de Dag van Nationale Eenheid (anno 1885) weer in ere
wordt hersteld en op 31 augustus gevierd, onder de naam Oranjedag en waartoe Koninginne- en Koningsdagen worden opgeheven,
en het vele belastinggeld dat daaraan elk jaar weer wordt besteed
ten goede komt aan het bestrijden van de toenemende armoede in
ons land
.... dat de zo geheten koninklijke familie stopt met jachtpartijen in
kroondomeinen die op kosten van de belastingbetaler (v/m) in
stand worden gehouden.
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Het begrip BN-ers blijkt in Gooische Kringen inmiddels te worden uitgelegd als 'Beroemde Nederlanders'.
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.... dat de industrie in staat zal zijn de reeds bestaande technologie
te vervolmaken waarmee blinden weer kunnen zien en doven weer
kunnen horen
.... dat er een dusdanige grote doorbraak komt op het gebied van
kankerbestrijding dat we op korte termijn gewoon naar de drogist
kunnen om pilletjes te halen zoals we APC-tjes en Paracetamolletjes kopen tegen pijn
.... dat onderzoekers en wetenschappers (v/m) leren beseffen dat
hun werk van weinig waarde is en blijft zo lang hun enige doel
publiceren en het vergaren van aanzien en roem is en niet het
dienen van de samenleving met de resultaten van hun werk in de
praktijk
.... dat we met elkaar moeite zullen doen om een einde te maken
aan het afschuwelijke, agressieve Nederlandse korte-lontjes ik-,
ik-eerst- en door hebzucht, afgunst, jaloezie en arrogantie gedreven kijk-mij-toch-eens gedrag, om plaats te maken voor een meer
op sociaal en maatschappelijk bewustzijn gebaseerde samenleving, waarin we tevens terugnemen op het overdreven vaak trendy
materialisme en meer oog, gevoel en wederzijds respect opbrengen voor elkaar, terwijl de waarde van bescheidenheid, beschouwelijkheid en tevredenheid niet langer wordt onderschat
.... dat de circa 1 miljoen inwoners van ons land, waaronder vele
jongeren, die ernstig lijden onder depressiviteit 3 mede door het
voorgaande minder gebukt zullen gaan onder hun levensontwrichtende en niet zelden levensbedreigende aandoening
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1 op de 17 Nederlanders (v/m); depressiviteit in Nederland heeft een
epidemisch karakter gekregen - bron: AMC, december 2015
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.... dat de L weer als Nederlandse èl wordt uitgesproken en niet als
de zo lullig-trendy w
.... en vooral dat meer jonge politici van het kaliber Jesse Klaver
(Groen Links) het roer van het stoffige en visieloze politieke establishment en de ouwe knarren in de Nederlandse politiek snel zullen overnemen, teneinde de politiek op te frissen en te innoveren.
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Pffff....., warm?
31 december 2015

In de tuin rijpen frambozen. Ze smaken nog goed ook.
Even verderop staan narcissen in bloei.
In een perenboom zitten vogels die al lang in Zuid Europa hadden
moeten zijn.
Opwarming van de aarde? Of gewoon een gril van de sterkste, van
Moeder Natuur?
De temperatuurmetingen in Nederland begonnen in 1906. Van hoe
het daarvoor was, weten we dus betrekkelijk weinig.....
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Een goed begin, het halve werk
1 januari 2016

Tijdens de Jaarwisseling 2015-2016 liepen twaalf mensen oogletsel op, zwaarder dan in vorige jaren.
Andere verwondingen waren vermoedelijk niet erg genoeg om er
direct mee naar de eerste hulp van het ziekenhuis te gaan, maar
vrijwel zeker zijn ze talrijk. Om nog maar niet te spreken van
gehoorschaden waarvoor men gewoonlijk niet meteen naar een
ziekenhuis of huisarts gaat.
Velen tekenden de petitie om consumentenvuurwerk nu maar eens
te verbieden. Maar veel anderen zijn tegen zo'n verbod. Dus dat
wordt lastig.
Er is evenwel een simpele oplossing, die wel past bij de wijze
waarop we in Nederland gewend zijn problemen op te lossen:
1. Op Oudjaarsavond vanaf 18:00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02:00
uur wordt het iedereen zonder vuurwerk verboden om naar vuurwerk te kijken, ook vanaf een balkon, een dak, vanuit een auto of
via een spionnetje.
2. Zij die geen vuurwerk hebben mogen tussen die tijdstippen dus
niet naar buiten.
3. Wie gedurende die periode toch zonder vuurwerk buiten de
deur wordt aangetroffen, krijgt een ferme bekeuring van minstens
€ 175,00 die meteen cash moet worden afgerekend.
4. Zij die geen vuurwerk hadden, hebben of zullen aanschaffen,
dienen hun woning dusdanig geluiddicht te isoleren dat ook huisdieren beschermd zijn, hetgeen tevens geldt voor stallen, kippen242

rennen, ophokken, vogelhuisjes, konijnenhokken, kennels,
ganzen- en eendenvijvers en wat dies meer zij.
5. Wie vuurwerk aanschaft, ongeacht of het legaal of illegaal is,
krijgt daarbij in de winkel of bij de grens kosteloos een door TNO
tot in den treure getest en dus goedgekeurd kogelvrij vest, een
astronautenhelm in de vorm van een in vlammende kleuren en
design beschilderde bivakmuts en beschermende handschoenen
zoals die in gebruik zijn bij de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, maar dan in moderne kleuren uitgevoerd.
6. De kosten hiervan, inclusief de onvermijdelijke handhaving,
worden gefinancierd uit verhoging van een willekeurig te kiezen
belastingsoort, bijvoorbeeld de accijns op benzine, tabak en alcohol, de wegen- of waterschapsbelasting, en uiteraard uit de opbrengst aan opgelegde bekeuringen.
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The Times They Are a'Changing?
2 januari 2016

Vandaag, zaterdag na Nieuwjaarsdag, was het weer tijd om de
'gewone' boodschappen te doen.
Dus over straat, op de fiets, heen en terug, naar de supermarkten.
Ondanks de ongetwijfeld vele goede voornemens van een dag
eerder bleek er in vrijwel elk opzicht toch nog niets te zijn veranderd (....), ook niet in de supermarkten.
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Tenslotte

;
Ik neem niemand die een geloof belijdt,
welk het ook is, dat kwalijk.
Bizar dat het mij wel kwalijk kan worden genomen
dat ik geen geloof belijd.

'
"Weest sterk genoeg,
om altijd je zelf te zijn."
(David Bowie, 1947 - 2016)

... en te blijven!
(Han)
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Nawoorden
Sinds circa 1960 schrijf ik vrijwel dagelijks kleine artikeltjes, verhaaltjes of dialoogjes over uiteenlopende onderwerpen, over dingen die me opvallen, over de actualiteit en over wat verder m'n
belangstelling heeft of aandacht trekt.
Dat deed - en doe ik - voornamelijk voor mezelf. Want het is op
de eerste plaats leuk om te schrijven. Maar ook om nog eens na te
lezen hoe je voorheen over onderwerpen dacht en dat te spiegelen
aan hoe je er later tegenaan kijkt.
Eén van mijn beste vrienden weet dat ik dat inmiddels al zo'n
kleine vijf en vijftig jaar doe. Hij deed me de suggestie om een en
ander eens te publiceren. Een leuke suggestie, beslist, maar zeer
veel werk omdat het merendeel op papier staat, met de schrijfmachine vastgelegd, niet met de computer.
Misschien komt het er nog wel eens van om het over tikken of te
scannen. Maar ik besloot me vooralsnog te beperken tot wat ik
vanaf begin 2015 opschrijf. Vandaar dit boekje, in een reeks.
Overigens zit het schrijven in de families.
In de familie van mijn moeders kant, de familie
Sliggers, waarvan onder andere neef Bert Sliggers
(1948, journalist en conservator van het Teylers
Museum te Haarlem) tot nu toe bekend werd.
En van mijn vaders kant, de familie Kruyswijk, die
een traditie kent van het (schoon)schrijven van
voordrachten en gedichten. Mijn vader, Jan Matthijs (1897-1974),
schreef in 1917 in zijn militaire diensttijd twee lange indrukwekkende beschouwelijke gedichten over de toen actuele (oorlogs- en
politieke) situatie in de wereld. Hij was toen 20 jaar.
Kortom, kennelijk heb ik het (beschouwend) schrijven van geen
vreemden, ongeacht wat anderen er van vinden.
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