Open brief
“Geachte webbeheerder Eijsbouts en website Herenlunch,

Uw initiatief is – behalve gênant, humorloos, misselijkmakend, onethisch en stijlloos –
naar mijn mening een aanval op het uitzendbeleid van de Nederlandse regering én een
belediging voor alle Nederlandse militairen.

Nu beschermt artikel 7 van de Grondwet de vrijheid van meningsuiting, dus ook die van u
en uw website. U heeft van mij of mijn collega-militairen dan ook géén toestemming
nodig om uw gedachten en gevoelens te verkondigen, “behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet”. Uw verantwoordelijkheid, aangaande het op een
‘satirische’ manier aan de kaak stellen van het regeringsbeleid én het onnodig grof op de
spits drijven van de reeds bekende gevaren in Uruzgan, treft niet alleen de militairen
zélf, maar juist ook het thuisfront – de achterban van deze militairen.

De regering heeft in artikel 90 van de grondwet vastgelegd de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde te bevorderen. De leden van de krijgsmacht, die in het kader
van de zending naar Uruzgan het regeringsbeleid uitvoeren, bewijzen diezelfde
internationale rechtsorde een dienst door op missie (in)direct de Nederlandse samenleving
te willen vrijwaren van terroristische aanslagen zoals die onder andere op 11 september
2001 (New York), 11 maart 2004 (Madrid), 7 juli 2005 (Londen) en 23 juli 2005 (Sharm elSheikh) het weldenkende deel van de wereld hebben geschokt, verbijsterd en vooral
ontredderd.

Het zou u passen uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door uw – in mijn
ogen – ziekelijke en onnodig kwetsende ‘prijsvraag’ met onmiddellijke ingang van het
internet te verwijderen.

Geachte heer Eijsbouts, het zal u duidelijk zijn: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw
recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.” Dit is in essentie hoe alle militairen
met uw vrijheid zijn omgegaan, vandaag de dag omgaan en zullen omgaan. Het is
misschien goed bovenstaand citaat van de Franse auteur Voltaire goed op u te laten
inwerken, opdat u – naar ik hoop – zult besluiten uw stijlloze, onethische,
misselijkmakende, humorloze en gênante ‘prijsvraag’ te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

Sergeant der eerste klasse Marcel van Hemert,
Webbeheerder WWW.Boekje-Pienter.NL
Postbus 412
9200 AK Drachten”

