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SCHULDENAREN

.. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (in dit geval
een dienst) verschuldigd is aan een schuldeiser …

Hoogedelachtbare heer,
Voorwoord: “Deze situatie is - direct en indirect - volledig ontstaan door slechte besluitvorming en
desastreus leiderschap op nationaal niveau.” – te vergelijken met de dagen dat Saul koningwas te Jeruzalem.
‘Kleinzielig Eigenbelang’, ikke, ikke, ikke …
Het is niet alleen in de afgelopen 50 jaar dat er goede initiatieven worden ondernomen vanuit een
gezonde doelstelling, maar dat gedurende de ontwikkelingen die daarna komen andere motieven
(op)spelen en de mens hierbij te maken krijgt met de verschillende facetten van zijn/haar
persoonlijkheid. Het is en blijft lastig om daaraan (jezelf) te werken!
Het is ook, net als eertijds, dat wanneer de grondslagen bekend worden gemaakt, dat de mens(heid)
moeite heeft zich ook zo te gedragen. Nadat de grondregels bekend zijn, komen vervolgens de
wetten waarin men vervolgens verstrikt raakt waarna de verwarring compleet is! Toch houdt men
vast aan de eigen ideologie(ën) en blijft het lastig om ‘om te denken’. De mens kan niet vernieuwen
dan door ‘om te denken’. Men loopt vast doordat het verstand vast zit - verijdeld. De mens wil ook
niet veranderen, want men denkt het goed te hebben, maar ziet niet het onheil dat zich reeds
afspeelt. Men wil er ook niet van horen! Het gevolg is dat men recht op de gevaren afgaat.
De vraag is dan ook: “Denkt de overheid de bevolking vrijblijvend te kunnen tergen?” Het noodlot
slaat wel een keer toe. Ik ben daarvoor niet bevreesd, wel op beducht. Naar opvatting van Schuszler
en De Jong is Nederland een rechtsstaat. Een staat waarin de heerschappij van het recht wordt
erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.
Naar hetgeen ik in Staatkunde, Nederland in drievoud lees zijn er sinds 1983 ook zogenaamde sociale
grondrechten opgenomen in de Grondwet. Dit bleek ondanks de zogenaamde grondrechtenverdragen nodig te zijn? Het zal wel aan de mens(heid) liggen.
Hoe zou u het opvatten indien u grondrechten worden ontnomen? Zou u juichen en zeggen “Insha
Allah”, Gode zij dank, of zou u die dag en/of de dag dat u geboren bent vervloeken? Zou u God of
Allah, Jeshua of Jahweh of zelfs uw moeder vervloeken? Ongetwijfeld zal ieder mens de feiten en
gebeurtenissen anders interpreteren. De verschillende opvattingen en zienswijzen maken dat ieder
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mens anders zal reageren! Zo steekt de maatschappij sinds ‘de zondeval’ in elkaar. Althans, zo is het
mij bekend gemaakt. Ongeacht het tijdstip van ‘geboorte’ of het ontstaan hiervan, de ontwikkelingen
en de gebeurtenissen spreken voor zich.
‘De kop d’r veur’… Niet opgeven, ondanks de tegenslagen! ‘Kop in de wind’ is geen ongewoon
verschijnsel in de ‘golden raand’. Ik ben in de omgeving waar ze mij kennen de laatste die de strijd
staakt. Net als met de 100 meter sprint: het is pas voorbij wanneer deze gewonnen is.
Bijgaand de brief met kenmerk 2542567 aan de directeur belasting. Voor veel Rotterdamse burgers is
deelname aan het maatschappelijk verkeer erg onzeker, ook wordt de burger tot struikelen gebracht.
Deze trend voort ook door staatssecretaris Tamara van Ark voortgezet, ook versterkt. Het kabinet
heeft uw oproep blijkbaar gemist en u, de burgemeester, zult zelf initiatief moeten nemen. Nu twijfel
ik er niet aan, of in Rotterdam zijn er in de afgelopen 4 à 5 jaar best goede initiatieven ontwikkelt, de
vraag is alleen of wij de vruchten hiervan zullen oogsten of dat het verloren gaat.
Even aan de boom schudden en kijken of hij zijn vruchten loslaat …
Naar hetgeen mij overgeleverd is sprak Jezus over de bomen, ook over de dieren. Van bomen zou Hij
gezegd hebben dat deze aan hun vrucht zullen worden herkend. Alleen een deskundige weet het al
van te voren. Of een deskundige de waarheid spreekt wordt dan uiteindelijk ook bevestigd of
ontkracht. Het leven is in dit opzicht eenvoudig, ongecompliceerd.
Dus burgemeester, wat mag de burger in 2018 na de zomerreces verwachten? Of stellen wij de
vakantie uit totdat hetgeen van node is ook geregeld is? Vanzelfsprekend is deze vraag ook voor de
wethouder en het voltallige bestuur van de gemeente Rotterdam.
Ik wacht …. !
Hoogachtend,

Lambert Speelman

.. Employability …

en de zoektocht naar passend werk …
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