
3e jaargang nr 21                    27 mei 2013 

Mijn weekblad 
 

Redacteur Ton Oosterhuis 
 

 

 

De actualiteit houdt mij voortdurend bezig en ik 

ontkom niet aan het geven van commentaar. Wie 

Mijn weekblad volgt weer dat ik ertoe neig een 

knorrige oude man te worden. Het zij zo.  

 

 

 
 

Naar een humaner beleid? 
 
Laten we elkaar toch net langer voor de gek hou-

den. We leven niet in een democratie maar in een 

bureaucratie. In een democratie regeert het volk, 

in een bureaucratie regeert het bureau van de amb-

tenaar. Daar wordt bedacht wat goed voor ons is. 

Zo’n bedenksel moet dan nog wel een stempel 

krijgen van het parlement, maar daar doet men er 

doorgaans niet moeilijk over. En zo worden de 

papiertjes geboren. De bewijzen dat je bestaat, dat 

je een auto mag besturen, dat je mag vissen of iets 

mag fabriceren. Zonder papieren is het leven 

moeilijk. Maar nu gaan we in Nederland een stap 

verder: zonder papiertje mag je hier niet zijn. Je 

moet het land uit, terug naar je geboorteland. En 

als je dat niet kunt wordt je opgesloten. Voor je 

misdaad hebben we een mooi woord bedacht: je 

bent “illegaal”. Het is een oud woord, dat vroeger 

iets te maken had met verzet tegen een onder-

drukker. Maar dat is voorbij. Nu betekent illegaal 

gewoon “geen papiertje”. En daarop staat dus 

gevangenisstraf. 

Waarom eigenlijk? Wat is er mis met een land 

waarin mensen wonen zonder papiertjes? Ze zijn 

bereid te werken en van hun loon betalen ze huis-

huur en hun boodschappen van de supermarkt. Bij 

de kassa vraagt men geen papiertje. Volgens de 

VVD zijn immigranten welkom mits ze een bij-

drage leveren en niet hun hand ophouden. Maar 

intussen zijn VVD-ministers verantwoordelijk 

voor het beleid, dat asielzoekers opsluit in centra 

en hen verbiedt deel te nemen aan het reguliere 

arbeidsproces. Je kunt nu wel roepen dat je het 

allemaal humaner wilt maken, maar een bureau-

craat denkt niet humaan. Hij denkt in regeltjes en 

papiertjes. 

 

Alarm voor de bijen 
 

Wereldwijd wordt alarm geslagen. Onze (hon-

ing)bijen zullen door giftige bestrijdingsmiddelen 

uitsterven. waardoor de gehele voedselketen in 

onze wereld gevaar loopt. De onafhankelijke Eu-

ropese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) 

heeft een rapport uitgebracht dat de vrees van 

deskundigen bevestigd. De honingbij is de belang-

rijkste bestuiver van gewassen in land- en akker-

bouw en in kassen. Als deze bijensterfte doorzet, 

zal ook de economische stabiliteit in gevaar ko-

men. Duitsland, Frankrijk, Italië en Slovenië heb-

ben al besloten tot een verbod. Onze Tweede 

Kamer nam een motie aan van de Partij voor de 

Dieren, waardoor staatssecretaris Dijksma zich 

moet gaan inzetten voor een Europees moratorium 

op deze fatale landbouwbestrijdingsmiddelen. 

Ook de Europese Commissie is volop met dit 

onderwerp bezig. 

 

Een beter advies? 
 

In Elsevier stond een advertentie van de Rabo-

bank met de tekst: “Ik dacht aan extra aflossen. 

Geld apart zetten bleek beter. Samen kom je tot 

een beter advies.” Dan heb ik toch liever een goed 

advies. 


