
Bron:   http://nos.nl/video/188584-vooroverleg-provinciale-afdelingen-cda.html 

 

 
 

Commentaar – DJK:  Deze verontwaardigde CDA-aanhanger staat op het punt om het 

hervormd centrum in Nijverdal binnen te stappen, en maakt in dit korte interview aan de 

NOS kenbaar dat hij de aangekondigde bezuinigingen, gesteund door het CDA, niet 

christelijk (meer) vindt. Omdat hij, ik citeer: “het moeilijk verteerbaar vindt, en hij er vreselijk veel 

moeite mee heeft dat, de minstbedeelden straks 2000 EUR per jaar (bruto) moeten inleveren. Dat is bijna 

niet te verkopen voor een christelijke partij…!!” 

 

Op zich genomen geen onwaarheid, maar….waarom heeft deze (geestelijk) blinde man het 

alleen over het geld voor de minstbedeelden, en vergeet hij op te merken waarom het dan voor 

dit Christen Democratisch Appel wél te verkopen is dat zij het kunnen gedogen dat er jaarlijks 

30.000 ongeboren kindertjes in de moederschoot in onze Nederlandse abortusklinieken in 

stukken worden gesneden, c.q. worden vermoord, met daarbij de vele euthanasiemoorden op 

velen van onze ouderen die in hun verpleeghuizen meestentijds een uitzichtloos en jammerlijk 

bestaan lijden…?? Mede vanwege het feit dat er geen geld meer is voor onze ouderen. Dit zijn 

immers de allerminst-bedeelden in onze samenleving, die zich niet (meer) kunnen verweren. 

Vele criminelen leiden in hun gevangenissen een beter bestaan, dan velen van onze ouderen in 

hun bejaardentehuizen. Vervloekt is het land wiens koning een kind is! God zal al deze dingen 

zien en zekerlijk zoeken, indien Nederland zich van deze goddeloosheden niet bekeert.   

 

http://www.dewoesteweg.nl/diversen/the-silent-scream/ 
 
 

PS. Dit bovenstaande commentaar heb ik met mijn naam en adres per mail verzonden naar leden van de 

eerste en tweede kamer van het CDA, en naar het plaatselijk bestuur – CDA Nijverdal. 



‘Vloeken helpt tegen pijn’ 
 

Bron : http://www.telegraaf.nl/buitenland/4387227/__Vloeken_helpt_tegen_pijn__.html 

 

KEELE - Een flink potje schelden nadat je je teen hebt gestoten of je per ongeluk met een 

hamer op je duim hebt geslagen. Het overkomt de beste wel eens. Britse onderzoekers 

ontdekten dat al dat gevloek ook een functie heeft: het verlicht namelijk de pijn.  

 

  Notoire schelder Gordon Ramsay zal weinig pijn lijden..  

 

Wetenschappers van Keele University namen de proef op de som. Ze gaven studenten de 

opdracht hun hand zo lang mogelijk in een bak met ijswater te houden terwijl ze een 

vloekwoord naar keuze uitspraken. Het bleek dat de testpersonen hun handen langer 

onderwater konden houden als ze erop los scholden, dan wanneer ze een ander ‘neutraal’ 

woord gebruikten. Gemiddeld konden de studenten hun handen twee minuten onderwater 

houden als ze een scheldwoord gebruikten en maar een minuut en vijftien seconden als ze een 

neutraal woord gebruikten.  

 

Verbaasd  

De onderzoekers waren verbaasd over de resultaten omdat de meeste psychologen schelden en 

vloeken zien als een vorm van aanstellen. Tijdens het onderzoek bleek echter dat vloeken de 

hartslag verhoogd en dat wijst op een verhoging van de agressiviteit. “Verhoogde agressie 

verlaagt de pijngrens, dus het is mogelijk dat vloeken helpt in dit proces,” aldus onderzoeker 

Richard Stephens in The Daily Telegraph.  
 

 

Commentaar – DJK : Hier weer een duidelijk voorbeeld dat de mens blind geworden is, en 

zijn verstand verduisterd is geworden voor God en Goddelijke zaken. Toen ik gisteren naar 

huis reed en even naar BNR-nieuwsradio luisterde, hoorde ik deze dwaasheden en was 

daardoor enigszins ontluisterd. Vanmorgen googelde ik even waar dit bericht vandaan kwam, 

om u de bron te kunnen vermelden. Toen ik deze woorden hoorde dacht ik zo bij mezelf: “Als 

vloeken werkelijk tegen de pijn hielp dan zullen de verdoemden in de hel geen enkele pijn meer lijden, niet 

meer op hun tanden behoeven te knarsen, en nog minder op hun tong behoeven te kauwen. Want er is 

geen plaats waar zo intens gevloekt wordt als in de eeuwige helse rampzaligheid , waar alleen maar 

gevloekt wordt tegen God de Rechter van hemel en aarde.” Voor zulk soort onzinnig onderzoek 

worden ‘wetenschappers’ duur betaald. Ja lezer, hoe veel verder moeten we nog wegzakken? 


