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Jutten uitstervend 'beroep'
Tegenstanders wietpas aan
winnende hand
De wietpas die het kabinet op 1 mei
invoerde in de zuidelijke provincies...

Gevangen in het verkeerde
lichaam

Wat is er nu weer mis met Nederland?
Gepubliceerd op : 14 november 2011 - 3:50 pm | door André van Os (Foto: Roel Visser)

Recensie - Er is in de afgelopen vijftig jaar een nieuw menstype ontstaan. In de hele
westerse wereld, maar toch vooral in Nederland. De nieuwe mens is dik, plat, grof en
gewelddadig. Hij is bovendien analfabeet en slechts geïnteresseerd in consumeren.
Dat stelt journalist Henk Hofland in een nieuw boek. Is het werkelijk zo erg?
'De nieuwe mens is overal,' schrijft Hofland. 'Hij is dikker. Hij praat harder en vlugger, maar
niet duidelijker. Hij steekt zijn middelvinger op, hij is eerder bereid een medemens uit te
schelden, op zijn gezicht te slaan. Hij zal iedereen laten weten dat hij hier op aarde is.
Respect!'
'Platter en dikker', het boek waarin Henk Hofland en Roel Visser de 'excessen van de welvaart
onder de loep' nemen, wordt ook wel een 'dubbelessay' genoemd. Hofland is journalist en
columnist, werd uitgeroepen tot 'journalist van de eeuw' en ontving recentelijk de PC
Hooftprijs.
Zijn betoog wordt aangevuld en geïllustreerd door foto's van Roel Visser, een gelauwerd
fotograaf die onder meer driemaal een Zilveren Camera kreeg. Visser bezocht snackbars,
strandtenten, eerstehulpposten én Miljonair Fairs om 'verontrustende foto's' te maken van het
huidige Nederland.
Freakshow
Wie er zelf niet meer woont, zal zich rot schrikken als hij de foto's van de vele onaangepaste
types in het vaderland ziet. En wie het betoog van Hofland klakkeloos aanneemt, zal al snel
denken dat Nederland reddeloos verloren is. Want ook al ontkennen de samenstellers dat ze
een oordeel willen vellen over de door hen gesignaleerde nieuwe mens, betoog en foto's zijn
zodanig verpakt dat het een diepe afkeer moet oproepen, alsof Nederland anno nu een
bangmakende freakshow is.
Maar dat is Nederland helemaal niet.
De paar foto's van de Miljonair Fair – een evenement dat door de meeste Nederlanders als een
poppenkast wordt gezien - dienen ter ondersteuning van de uitspraak dat de nieuwe rijken als
nooit tevoren hun bezittingen etaleren. De vaststelling dat obesitas een nieuwe volksziekte is,
moet geïllustreerd worden met de meest extreme vormen, die zelden in een gewoon
straatbeeld te zien zijn. En dat agressie en geweld 'normale aspecten van het dagelijks leven'
zijn geworden, wordt bewezen door enkele - overigens prachtige - foto's van hooligans en
andere feestvierders.
Alledaags?
De foto's van Visser geven een beeld van Nederland zoals je dat niet snel ziet: de kracht van
de serie zit 'm juist in de uitzonderlijkheid die hij heeft vastgelegd, maar daarmee haalt hij ook
het betoog van Hofland onderuit. De laatste maakt de fout om persoonlijke ervaringen te
veralgemeniseren: de overlast die hij als omwonende van het Museumplein heeft van grote
feesten, de stinkende Engelse toeristen in een te volle tram, de kleine, persoonlijke
waarnemingen waaraan hij wel vijftig jaar cultuurgeschiedenis ophangt.
Hofland vergeet in zijn analyse dat het merendeel van de Nederlanders niet in het centrum van
Amsterdam woont. En dat door de talrijke media en intensieve mediaconsumptie bijzondere
verschijnselen en verschijningen zodanig uitvergroot worden dat het lijkt alsof het om de
alledaagse werkelijkheid gaat.

Geboren worden in het lichaam van
een meisje terwijl je eigenlijk een...

Vietnam trekt steeds meer
buitenlandse investeerders
De meeste landen in Azië die in
naam communistisch zijn,
vertonen...

MEER...

Maar wie geen idee (meer) heeft welke aanblik het Scheveningse strand soms biedt, welke
billboards je in Nederland kunt zien, wat de grootste en opvallendste tattoos zijn en welke
nogal kleurrijke types je kunt tegenkomen, kan plezier beleven aan de foto's in dit boek. Denk
alleen niet dat het de Nederlandse werkelijkheid beschrijft. Die is namelijk veel saaier.
Platter & Dikker, uitgeverij Bas Lubberhuizen.
110 pagina’s, ! 24,50, 60 full colour illustraties
ISBN 978 90 5937 281 8

Jongeren op het deel van het Schevenigse strand dat de naam het Zwarte Pad draagt
© Foto: Roel Visser - http://www.lubberhuizen.nl/detail.php?id=489
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Hoe goed is jouw Nederlands? Doe
de taaltest!
Kies bij iedere opgave het beste antwoord. Klik
op 'verzend' en zie in één oogopslag hoe het...

Hoe hou ik het Nederlands bij vanuit
het buitenland?
Over Nederlandse taal en boeken.

Het is nog steeds lastig om de Nederlandse taal
bij te houden als je lang in het buitenland
verblijft. En wat...
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Lofprijs der Nederlandse taal voor
Herman Finkers
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Oosterhoff
Schrijver F. Springer (79) overleden
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Lara
7 februari 2012 - 2:17 pm / Griekenland

beantwoorden

De meeste kinderen in Nederland worden als kleine godjes vereerd. Het kind moet in
het centrum van de aandacht staan. Ik zie in Nederland onnoemelijk veel

onuitstaanbare, zelfverzekerde kinderen die geloven dat de hele wereld alleen om hen
draait en dat ze alles mogen.Dat maakt geen leuke volwassenen. Vroeger draaide het
in het gezin om de ouders; zij voedden de kinderen op. Tegenwoordig 'voeden de
kinderen de ouders op'. En de ouders blijven lachen en hun kind zo leuk (en mondig)
vinden. Zo worden er veel egoistjes gekweekt. Overigens denk ik dat dit niet alleen in
Nederland gebeurt, maar overal.Kinderen worden te veel op een voetstuk geplaatst
zonder daar iets voor gepresteerd te hebben.
Anonymous
6 maart 2012 - 9:29 pm / Portugal

beantwoorden

U heeft gelijk hierin, ik heb dat ook geconcludeerd de afgelopen jaren.
Ik heb echter de oorzaak gelegd in het feit dat vroeger de ouders 5 tot 10
kinderen, waarvan er 1 extreem goed kon leren, 1 was goed in sport, 1 was zeer
mondig, 1 was muzikaal enz.
Nu hebben de ouders maar 1 soms 2 kinderen. Een kind moet nu alle
positieve eigenschappen in zich hebben en deze moeten ook op de juiste manier
naar buiten komen, om aan de wensen van de ouders te voldoen.
Maar ik wil ook even reageren op veel andere reakties:
lees dit artikel eens: "Grenzeloos Nederlanderschap: ben je een 'ik' of een 'wij'?"
het is op 1 maart op deze website geplaatst.
Verder wil ik de mensen die graag naar Nederland terug willen vragen:
Wat was de reden dat U weg bent gegaan uit Nederland?
Waren dat niet de kleine ergernissen die u nu zo hinderlijk vindt aan de
Nederlanders?
petra uit duitsland
10 januari 2012 - 2:27 pm / Duitsland

beantwoorden

LoesM
29 november 2011 - 4:11 pm / Turkije

beantwoorden

Jo
22 november 2011 - 12:52 pm / Denemarken

beantwoorden

Peter v/d Linden
18 november 2011 - 8:42 pm / Duitsland

beantwoorden

Diny
17 november 2011 - 12:35 am / Australie

beantwoorden

willie
15 november 2011 - 11:09 pm / madrid

beantwoorden

Ik ben het er helemaal mee eens, Nederland is niet meer zoals het was, 30 jaar
geleden, toen ik naar Duitsland ben vertrokken. Toen ik een paar jaar geleden door
de digitale televisie weer regelmatig Nederlandse tv kon kijken, viel me als eerste op,
dat zelfs op tv (en dan natuurlijk vooral op de privézenders) het taalgebruik echt grof
en zo recht voor zijn raap is geworden. Zo iemand als Wilders of ook destijds Theo
van Gogh, sorry, zo ga je niet om met andere mensen. Agressief gedrag wordt alleen
maar met agressief gedrag beantwoord. Er zullen heus nog genoeg "beschaafde"
Nederlanders zijn, maar er zijn veel te veel slechte voorbeelden. En die krijgen veel te
veel plek in de media.
En ja, ook ik, tóch ben ik nog steeds blij Nederlandse te zijn.

Ook ik kom regelmatig in Nederland en naar mijn mening komt de verloedering voort
uit de opvoeding. Er wordt niet meer gecorrigeerd omdat ouders en leraren er geen
zin of energie voor hebben. Ook op scholen doen (gelukkig niet allemaal) leraren
minachtend en ongeinteresseerd naar leerlingen die op hun beurt weer de bekende
middelvinger opsteken. Er heerst agressie en onmacht in Nederland. Ik schaam me
trouwens ook voor de politiek waar Wilders gewoon mag zeggen wat hij wilt. Ik ben
trouwens nog steeds blij dat ik Nederlander ben. Ik zou alleen graag weer net zo trots
als vroeger op ons landje zijn.

Vriendelijkheid, beleefdheid en hoffelijkheid zijn eigenschappen die je bijna niet meer
tegen komt in NL. Ik rijd geregeld in NL met de auto met Deens kenteken. Ik zal
maar niet vertellen wat mij dan allemaal overkomt op de weg. Ik besef nu dat ik
"onthufterd" ben na een aantal jaren verblijf in dit beschaafde land waar genoemde
eigenschappen heel gewoon zijn.

Ook hier is schijnbaar een nieuw homo sapiens ontstaan.
Vooral in de grootere steden, op het platte land veel minder. Daar let
die bevolking op elkaar.
Volgens mij ligt de oorzaak in de groter wordene kloof tussen arm en rijk,het
optreden van de politiek vol met leugens,de gier van banken, het internet,media
etc.waarbij de doorsnee burger tot een mentale en fysieke woede geindoktriniert
wordt en zijn respekt verliest.
Volgens een studie hier in Duitsland: dikke kinderen komen vooral uit minder
bedeelde gezinnen.
Er is in duitsland een boek verschenen: Oh, diese Niederländer, daarbij
staan onze landgenoten in een postief daglicht.
(ISBN) 978-3866868021, Conrad Stein,! 5,90)

Ik ben al 55 jaar weg en als ik naar TV shows, news en films kijk, dan valt het me op
dat Nederlanders erg grof zijn nu.

Toen ik 30 jaar geleden in Nederland woonde was het precies hetzelfde dan nu. Wat
ik wel geloof is dat hoe minder cultuur(lees studie,opvoeding)meer asociaal
gedrag.Maar dat is niet alleen in Nederland,kom maar eens een kijkje nemen in
Spanje of Portugal.En dan spreken we niet over zuid amerkaanse landen.

Andree
15 november 2011 - 1:54 pm / egypte

beantwoorden

Jeanôt Cohen
15 november 2011 - 9:30 am / Schweiz

beantwoorden

'excessen van de welvaart onder de loep'
Inmiddels achterhaald.............. de recessie komt eraan, worden de mensen vanzelf
weer slanker?

Wel jammer, dat het echte Nederlandse onder gaat. Ik vraag mij of dat met de EU
heeft te doen, met het verloren gaan van een echte identiteit, met de waard van het
leven?
Nieuwe reactie inzenden
Uw naam: *
Anonymous
E-mailadres: *
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Land:

Reactie: *

Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl>
<dt> <dd> <p> <br>
Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Opslaan

RNW

Copyright

Meer RNW

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Over RNW

Archief

Weblogs

BVN TV
Nederlandse site Historical Audio
Routebeschrijving
Archive
Webcam RNW
Tweeten
Like

46

Share
Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Hyves
Google +1

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP © 1947-2012

5

