Weblog 2006-2010
Dit document bevat alle teksten die voorheen stonden op:
• https://www.pnvd.nl/weblog_2010.html
• https://www.pnvd.nl/weblog_2009.html
• https://www.pnvd.nl/weblog_2008.html
• https://www.pnvd.nl/weblog_2007.html
• https://www.pnvd.nl/weblog.html
• https://www.pnvd.nl/oudnieuws.html
Zondag 14 maart 2010

PNVD ontbonden

Vandaag is er tijdens de algemene ledenvergadering met algemene stemmen besloten tot ontbinding
van de vereniging, omdat de partij net als in 2006 niet aan de Tweede Kamerverkiezingen kan
deelnemen doordat veel te weinig mensen zich bereid verklaard hebben om een
ondersteuningsverklaring te willen tekenen. Zie ons persbericht van 14 maart. De website - het
domein pnvd.nl - zal als archief online blijven.
Voorgaande was wereldnieuws. In Nederland berichtten onder meer Novum (on-line, cache) en de
NOS (on-line, cache) erover. Van den Berg werd geïnterviewd door WebRegio.tv; Uittenbogaard
door het Nederlands Dagblad (cache), het Leidsch Dagblad (cache) en BNR (mp3; 2,5MB). De
Kamer van Koophandel heeft de ontbinding bevestigd (1, 2).
Zondag 7 maart 2010

PNVD op campagne (WEEK 09)

plaatje: WEEK 09.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
plaatje: Van den Berg.
Zondag 28 februari 2010

PNVD op campagne (WEEK 08)

plaatje: WEEK 08.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zondag 21 februari 2010

PNVD op campagne (WEEK 07)

plaatje: WEEK 07.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of

lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Woensdag 17 februari 2010

Hyves-pagina De Jonge verwijderd

Vandaag werd plots het Hyves-profiel van PNVD-secretaris De Jonge verwijderd (mail). Zie ons
persbericht van 17 februari. De Jonge is behoorlijk pissig over de daad van Hyves. Op 18 februari
berichtten onder meer Sp!ts (on-line pdf; cache png) en het AD (on-line, cache) erover.
Zondag 14 februari 2010

PNVD op campagne (WEEK 06)

plaatje: WEEK 06.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zondag 7 februari 2010

PNVD op campagne (WEEK 05)

plaatje: WEEK 05.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zondag 31 januari 2010

PNVD op campagne (WEEK 04)

plaatje: WEEK 04.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Sommigen van onze kijkers zijn journalisten. (on-line, cache)
Zondag 24 januari 2010

PNVD op campagne (WEEK 03)

plaatje: WEEK 03.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zaterdag 23 januari 2010

Winterse voorpagina

Zojuist is de voorpagina van onze website weer in zijn oude staat teruggebracht. De afgelopen
maand stond daarop een afbeelding van het bestuur die werd opgemerkt door onder meer HP/De
Tijd (on-line, cache), GeenStijl en Sargasso. Hopelijk bracht die een glimlach op vele gezichten.

Maandag 18 januari 2010

De andere kant...

Naar aanleiding van een artikel op de website van De Pers (on-line, cache) schreven Uittenbogaard
en De Jonge enkele e-mails aan Pieter Sabel.
Zondag 17 januari 2010

PNVD op campagne (WEEK 02)

plaatje: WEEK 02.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zondag 10 januari 2010

PNVD op campagne (WEEK 01)

plaatje: WEEK 01.
In het kader van onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne" verscheen er vandaag weer een
filmpje. Hebt u een vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of
lees reacties" en laat uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week
beantwoord.
Zaterdag 9 januari 2010

Verslag Humanistiek

Deze week ontvingen wij van een studente Humanistiek haar verslag bij de module Humanistieke
beroepsvaardigheden, waarvoor zij eind vorig jaar Van den Berg interviewde. Met goedkeuring van
de auteur plaatsen wij hier een licht geanonimiseerde versie van het verslag.
Woensdag 6 januari 2010

Campagnejaar 2010

Op 1 januari 2010 is de wet gewijzigd: op ondersteuningsverklaringen hoeven geen adressen meer
vermeld te worden! (Zie 12 april 2009 voor informatie over dergelijke verklaringen.) Voor de
PNVD reden genoeg om heel 2010 op verkiezingscampagne te gaan. De PNVD gaat opnieuw
proberen om in de Tweede Kamer te komen. Het door twee bestuursleden in 2009 geschreven boek,
De rede in het nauw, is vanaf vandaag gratis te downloaden, en iedere zondagavond zal de partij
een nieuw campagnefilmpje publiceren. Zie ons persbericht van 6 januari.
Voorgaande was uitgebreid in de media. Bijvoorbeeld bij DutchNews.nl (on-line, cache), De
Telegraaf (on-line, cache) en NRC Handelsblad (on-line, cache). Ook werd PNVD-secretaris De
Jonge geïnterviewd (4,4 MB) door FunX.
Zondag 3 januari 2010

PNVD op campagne (TEST 05)

plaatje: TEST 05.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". We maken alvast enkele
testfilmpjes. Het vijfde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een vraag voor
het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat uw vraag
achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.

Zondag 27 december 2009

PNVD op campagne (TEST 04)

plaatje: TEST 04.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast
enkele testfilmpjes. Het vierde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een
vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat
uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.
Woensdag 23 december 2009

BNR Nieuwsradio

PNVD-secretaris De Jonge sprak vandaag op BNR Nieuwsradio met Joost Eerdmans over
Eerdmans' idee om veroordeelde pedoseksuelen te laten wonen in 'pedoflats'. Een opname (15 MB)
van het gesprek is beschikbaar als download.
plaatje: BNR en Eerdmans.
Zondag 20 december 2009

PNVD op campagne (TEST 03)

plaatje: TEST 03.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast
enkele testfilmpjes. Het derde testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een
vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat
uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.
Zondag 13 december 2009

PNVD op campagne (TEST 02)

plaatje: TEST 02.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast
enkele testfilmpjes. Het tweede testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een
vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat
uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.
Zondag 6 december 2009

PNVD op campagne

plaatje: TEST 01.
In 2010 start onze verkiezingscampagne "PNVD op campagne". December dit jaar maken we alvast
enkele testfilmpjes. Het eerste testfilmpje is ondertussen door ons on-line geplaatst. Hebt u een
vraag voor het gedeelte vraag en antwoord? Klik dan hieronder op "reageer of lees reacties" en laat
uw vraag achter, of e-mail ons. Wie weet wordt uw vraag volgende week beantwoord.
Donderdag 19 november 2009

Naar het EHRM (II)

Zoals onder meer het Ublad meldt (on-line, cache) heeft het College van Beroep voor het hoger
onderwijs (CBho) deze week bepaald dat De Jonge ook aan de Universiteit Utrecht geen
Pedagogische Wetenschappen mag studeren. Het volledige dossier over deze zaak staat on-line. Al
eerder bepaalde dit college hetzelfde omtrent de universiteiten van Leiden (zie 20 juni 2008) en
Nijmegen (zie 17 april 2007), dus De Jonge was het ditmaal vooral te doen om de procedure bij het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zinvoller te maken (zie 15 november 2008).

Afgelopen oktober berichtten onder meer het AD (cache) en het Ublad (on-line pdf; cache png) al
over de beroepsprocedure bij het CBho. De Jonge zoekt momenteel een advocaat voor de procedure
bij het EHRM.
Zie ook een on-topic artikel op het Weblog Onderwijs, van 26 november jl. (url, pdf, cache)
En een stukje op het weblog van platform De Balie. (on-line, cache)
Woensdag 18 november 2009

Grenswetenschap

De website Grenswetenschap.nl publiceerde vandaag een video-interview met bestuursleden
Uittenbogaard en Van den Berg. De video van 59.36 minuten is zowel on-line te bekijken als te
downloaden (250 MB). Het betreft deel 26 van Krochten van de ziel ("De pedofiel"), met
interviewer Jurgen Deleye. Zie tevens het artikel erover op Grenswetenschap.nl.
foto: Interview Grenswetenschap.nl.
Zondag 8 november 2009

1 Op 1 (Het Gesprek)

Zoals onder meer De Telegraaf (on-line, cache) en De Morgen (on-line, cache) al aankondigden
sprak PNVD-penningmeester Van den Berg vandaag met Goedele Liekens in het programma 1 Op 1
van Het Gesprek. De uitzending is on-line beschikbaar.
Vrijdag 30 oktober 2009

Ontwikkelingen in Eindhoven

De PNVD heeft zich uitgesproken over ontwikkelingen rond de Eindhovense pedoseksueel Sytze
van der Velde. Zie ons persbericht van 30 oktober. Voorgaande was vandaag kort in het nieuws. (online, cache)
Woensdag 21 oktober 2009

Risicoloze samenlevingen

Rob Wijnberg, die trouwens stelt tegen seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen te zijn,
schrijft vandaag in nrc.next in zijn artikel Pas op, kinders! Overal ligt seks op de loer:
"Seksuele voorkeur voor pubers tussen de 12 en 17 jaar wordt anders genoemd, namelijk: efebofilie. Voor de acceptatie
van dat laatste maakt de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) zich sterk. Die partij staat dus, strikt
genomen, ten onrechte als 'pedopartij' bekend. De connotatie die aan dat woord kleeft, kwam de partij twee jaar
geleden bijna op een verbod te staan. [...] Seks wordt in toenemende mate afgeschilderd als een gevaar [...en dat...]
leidt ertoe dat ons recht[s]systeem zich, zoals Foucault voorspelde, steeds meer richt op de preventie van misdaden dan
op de bestraffing van daadwerkelijke misdaden zélf. Zo werden onlangs in Zwolle acht mensen gearresteerd, alleen op
verdenking van het downloaden van en kijken naar kinderporno. En Norbert de Jonge, medeoprichter van de PNVD,
werd op grond van zijn ideeën de toegang tot zijn studie pedagogiek ontzegd - zónder dat hij ooit van ontucht was
beschuldigd, laat staan veroordeeld. Hoe begrijpelijk sommige voorzorgsmaatregelen ook zijn, een ding moet dan ook
niet uit het oog worden verloren, namelijk dat een risicoloze samenleving én een rechtsstaat nooit samengaan. Het een
sluit het andere immers uit."

Woensdag 30 september 2009

De rede in het nauw

plaatje: Voorkant boek.
Vandaag publiceren Uittenbogaard en De Jonge hun boek De rede in het nauw. De PNVD'ers doen
hun visie op de Nederlandse samenleving uit de doeken, en zetten uiteen hoe zij denken dat veel
van de maatschappelijke problemen ontstaan en kunnen worden voorkomen. Zie ons persbericht
van 29 september. Er is tevens een pagina met meer informatie over het boek.
Zaterdag 26 september 2009

de Vrijheidsparade

Vandaag liepen de bestuursleden mee in de Vrijheidsparade. Er heerste een gezellige en
gemoedelijke sfeer, en het was behoorlijk druk. Hieronder staan enkele fotootjes.
Van den Berg; van tevoren
Uittenbogaard; van tevoren
De Jonge; van tevoren
de stoet
de stoet
Van den Berg en Uittenbogaard; lopend
De Jonge; lopend
Woensdag 2 september 2009

Masterscriptie Criminologie

Vorige maand rondde een studente Criminologie aan de Universiteit Utrecht haar masterscriptie
Kindervriend of kinderverkrachter? af. PNVD-penningmeester Van den Berg werd voor deze
scriptie geïnterviewd. Met goedkeuring van de auteur plaatsen wij hier een licht geanonimiseerde
versie van de scriptie. [Op 24 oktober 2013 is de scriptie verwijderd op verzoek van de auteur.]
Dinsdag 25 augustus 2009

Interviews & acties

In het menu "Externe activiteiten" is sinds vandaag de menu-optie Interviews & acties te vinden.
Het gaat om een pagina waarop een overzicht wordt gegeven van door PNVD'ers gegeven
interviews en op touw gezette acties. We hopen dat (met name nieuwe) bezoekers hierdoor
eenvoudiger en sneller een beeld kunnen krijgen van hoe de PNVD naar buiten treedt. We zijn nog
bezig om het overzicht zo compleet mogelijk te maken.
Op 29 augustus voegden we onderaan de oude nieuwspagina een link toe naar een document over
activiteiten in 2003, genaamd De eerste stapjes van de PNVD.
Maandag 10 augustus 2009

Kindvriendelijk?

Vanaf begin deze maand geldt er in safaripark Beekse Bergen een dresscode. Het is "verboden om
met ontbloot bovenlijf door het wildlife park te wandelen". In het persbericht van het safaripark
maakt de manager van Beekse Bergen er grapjes over, maar de reden van het verbod is verre van
grappig. De parkdirectie handelde naar aanleiding van klachten van preutse bezoekers. In haar
persbericht stelt de directie over mannen zonder bedekt bovenlijf: "Bij een kindvriendelijke
dagattractie als die van ons, vinden we [dat] niet gepast." In ons seksgestoorde land zijn er dus
mensen die zelfs het mannenbovenlijf niet meer kindvriendelijk genoeg vinden. Het safaripark is
eigendom van een privaat bedrijf, Libéma. Wat de PNVD betreft zou de overheid (dus) niet het
verbod moeten verbieden, maar wel moeten knokken om van het seksgestoorde klimaat af te
komen. Helaas draagt de huidige overheid juist bij aan dat klimaat...
plaatje: Mannenborst met zwarte balk ervoor.
Vrijdag 10 juli 2009

Wie helpen mee?

Zoals u kon en kunt lezen in ons persbericht van 29 mei 2008, hebt u voor de volgende
verkiezingen nog minimaal tegoed van ons een boek en enkele filmpjes. Het boek zal uitkomen
rond september, de filmpjes volgend jaar. We zullen een klein team samenstellen bestaande uit het
bestuur en anderen, dat dit jaar overlegt over de filmpjes en ze volgend jaar realiseert. Bij het
format moet u denken aan een breed scala aan geselecteerde kijkersvragen dat eens per week wordt

beantwoord. Een ieder die een kosteloze bijdrage wil leveren en die bruikbare kennis of kunde in
huis heeft, kan contact opnemen met het bestuur. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die
vaardig zijn op grafisch of muzikaal gebied, of die met postproductie software (als After Effects)
overweg kunnen.
Woensdag 8 juli 2009

Stukje DEMO

In de Zomer 2009 editie van DEMO, het verenigingsmagazine van de Jonge Democraten, staat een
interview met PNVD-secretaris De Jonge. (oud, on-line, cache) De Jonge Democraten is de
politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, die is opgericht in 1984. Het artikel is genaamd
"Geen revolutie, maar evolutie" en is te vinden op pagina's 4 tot en met 6. U kunt de tekst
desgewenst direct lezen door te klikken op het plaatje rechts van deze tekst.
afbeelding: Pagina's 4-6 van DEMO.
Dinsdag 30 juni 2009

Achter de schermen

Naast interviews die in de media komen werken wij regelmatig mee aan vraaggesprekken die in
beperkte kring worden gepubliceerd. Opvallend is daarbij het aantal studenten dat het bestuur
benadert. Deze maand interviewde een studente Criminologie van de Universiteit Utrecht een
bestuurslid voor haar masterscriptie, nam een bestuurslid deel aan een tafelgesprek in een
Amsterdamse studio voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam, en werd een bestuurslid
geïnterviewd door een freelancer voor een column. (De interviewer presenteerde zijn artikel daarna
aan enkele actualiteitenrubrieken, maar het stuk zou "te soft" zijn en een "te goed beeld" geven van
de PNVD.) We blijven actief en kijken vol goede moed uit naar de verkiezingen van 2011.
Maandag 25 mei 2009

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Over ongeveer een maand, vanaf 28 juni, zijn burgers van twaalf jaar en ouder verplicht om bij de
aanvraag van paspoorten en identiteitskaarten twee vingers te laten scannen. De PNVD hoopt dat zo
veel mogelijk Nederlanders zo'n scan zullen weigeren. Zie ons persbericht van 25 mei. (Er is
ondertussen een nieuwe invoerdatum vastgesteld, namelijk 21 september 2009, en Netwerk
besteedde op 26 juni op kritische wijze aandacht aan de vingerscan.)
Woensdag 6 mei 2009

Anti-pedo hetze

plaatje: Stukje Sp!ts.
In de Sp!ts van vandaag staat op pagina's 6 en 7 het artikel Een pedo castreren is niet zo makkelijk.
(on-line, mirror) Daarin komt een pedoseksueel aan het woord die mentaal verziekt is door de hetze
jegens pedofielen en die zich wil laten castreren. Zijn streven past in het straatje van de populist
Rita Verdonk die echte castratie bepleit als een voorwaarde voor pedoseksuelen om vrij te komen.
Gelukkig staan er naast en onder het artikel enkele reacties van mensen die tegen de hetze ingaan.
In een van de stukjes - klik op het plaatje links - komt ook Uittenbogaard aan het woord. De PNVD
sprak zich al eerder uit tegen castratie (zie bijvoorbeeld 24 september 2008).
Zaterdag 2 mei 2009

Werk De Jonge / Bikers bij Uittenbogaard

Voor de derde keer sinds de oprichting van de partij is PNVD-secretaris De Jonge plots zijn werk
kwijtgeraakt. De eerste keer gebeurde dit in 2006 (zie 14 november), de tweede keer in 2007, en
vorige week was het opnieuw raak: "Tijdens uw proeftijd zijn we achter informatie gekomen
betreffende uw persoon die maakt dat wij de samenwerking niet willen continueren. [...] In de korte

tijd dat u bij [bedrijfsnaam] in dienst was heeft u uw werkzaamheden naar behoren uitgevoerd." De
Jonge vermeldt daarom sinds kort zijn PNVD-bestuurslidmaatschap op zijn curriculum vitae. Is zijn
kans om duurzaam uit de bijstand te komen daarmee vergroot? In ieder geval voorkomt het
vervelende confrontaties en kan hij nu direct open kaart spelen.
Bikers van het Nederlands Platform Tegen Kindermisbruik (NPTK) vonden het vandaag nodig om
te proberen PNVD-voorzitter Uittenbogaard te intimideren. Netwerk besteedde op 9 juni aandacht
hieraan. In voorgaande jaren kwamen ook o.m. de NNE (zie 23 juni 2008) en Voorpost (zie 15
september 2006) rondhangen voor zijn woning.
foto: Bikers bezoeken Uittenbogaard.
Woensdag 29 april 2009

Opnieuw verhuisd

Voor de vierde keer is de PNVD-website verhuisd. Deze website was de afgelopen zes dagen offline door die verhuizing, maar we zijn nu weer van de partij. In de komende dagen zal ook de Chatpagina weer werkend gemaakt worden en zorgen we ervoor dat ons algemene e-mailadres weer gaat
functioneren.
Zondag 12 april 2009

Ondersteuningsverklaringen (II)

De afgelopen jaren heeft het PNVD-bestuur een aantal keer het plan opgevat - met name medio
2007 (zie 30 juli 2007) - om een rechtszaak te starten om te bereiken dat
ondersteuningsverklaringen niet langer openbaar worden gemaakt. We hebben vandaag toch
besloten om een dergelijke rechtszaak niet te zullen starten. De reden dat we geen rechtszaak zullen
starten is dat die ons duizenden euro's zou kosten terwijl de kans op een overwinning nihil is.
In 1917 wordt voor het eerst de eis van ondersteuningsverklaringen (ov's) opgenomen in de Nederlandse Kieswet.
Zowel nieuwe als zittende partijen moesten 25 ov's verzamelen per kieskring. Vanaf 1989 moeten alleen nieuwe
partijen, en op striktere wijze dan voorheen, 10 ov's per kieskring verzamelen. Voor zittende partijen zou het teveel
'administratieve rompslomp' inhouden. In 1994 blijkt dat het aantal 'lichtvaardige kandidaatstellingen' niet is
afgenomen: enkele politieke groeperingen zitten ruim onder de kiesdeler. In 1996 wordt daarom voorgesteld het aantal
ov's per kieskring te verhogen van 10 naar 50, en door een gerechtelijke uitspraak van de Raad van State moeten
gemeentes - die waar de 19 hoofdstembureaus gevestigd zijn - desgevraagd gegevens verstrekken over de
ondertekenaars. Eind 1997 wordt het aantal ov's verhoogd van 10 naar 30, en ook zittende partijen moeten die weer
gaan verzamelen. Vanaf 1999 hoeven de zittende partijen dat niet meer, want in overleg besloot men de conclusie van
de nota Ontwikkelingen in het Kiesrecht te onderschrijven dat dit voor die partijen teveel 'administratieve lasten' zou
inhouden. Vergelijkbaar dus met wat men besloot in 1989. (Bram Peper lichtte destijds het besluit toe in een nota.)

We vinden dat er net als bij verkiezingen sprake zou moeten zijn van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, temeer omdat het principe van gewaarborgde anonimiteit intimidaties
voorkomt - en dus de democratie beter tot haar recht zou komen. Tevens is er wat ons betreft sprake
van ongelijke behandeling van nieuwe en van zittende partijen. De PNVD zal, duidelijker dan in
2006, gaan uitdragen dat ondersteuningsverklaringen pas openbaar gemaakt kunnen worden als wij
die overhandigd hebben aan de hoofdstembureaus. Dat overhandigen doen wij pas als we rond de
500 getekende formulieren hebben ontvangen en we officieel kunnen gaan deelnemen aan de
verkiezingen.
Vrijdag 13 maart 2009

Dubbelzinnigheden

In het boek Culturele criminologie (verscheen maart 2009; © 2008) staat een bijdrage van
criminoloog J. Gooren, genaamd "De culturele hypocrisie rondom pedofilie". De PNVD wordt
daarin meermaals genoemd. Hieronder enkele citaten uit zijn stuk:

"In het voorjaar van 2006 wordt Nederland opgeschrikt door de formatie van een politieke partij die, wat betreft
standpunten over zeden, dermate libertijns uit de hoek komt dat zij al snel wordt betiteld tot 'pedo-partij'. [...] Deze
onrust komt voort uit de productie van pedofiele en incestueuze verlangens binnen het gezin; een instituut dat als
seksuele leerschool dient. Doordat de buitenwereld geen vocabulaire aanreikt om kinderseksualiteit en de erotische
band tussen ouderen en kinderen onder woorden en/of handelingen te brengen, ontstaat er een spanning die een uitweg
moet vinden. Pedofielen lenen zich als 'suitable enemy' voor de projectie van deze verboden verlangens. Door ze te
isoleren is het mogelijk het 'zelf' van diens eigen verachte schaduw los te maken (Matraverse & Maruna, 2004). [...] Op
welk niveau dan ook, er bestaat geen coherente aversie tegen intimiteit met kinderen. En zo blijft het thema seksualiteit
en kind door dubbelzinnigheden omgeven."

foto: Kaft van Culturele criminologie.
Maandag 2 maart 2009

Engelse vertalingen (II)

In 2008 werd er een Engels gedeelte toegevoegd aan deze website (zie 26 augustus 2008). In de
afgelopen maanden zijn er meer pagina's vertaald en zojuist is de Engelse vertaling van het meest
recente programma, dat van mei 2008, toegevoegd.
Woensdag 25 februari 2009

Klauscondicio

Uittenbogaard en Van den Berg spraken recent met de Italiaanse journalist Klaus Davi. Naar
aanleiding van het ruwe materiaal (63.05 minuten; nogal langdradig: 1|2|3|4|5|6|7|8|9) zijn er reeds
enkele artikelen verschenen in de Italiaanse media. (on-line, cache)
Woensdag 18 februari 2009

Schandpalen (II)

Anderhalve week geleden berichtten de media over een Amerikaanse website die gegevens van
pedoseksuele Nederlanders publiceert (zie 7 februari). Met name PNVD-penningmeester Van den
Berg werd veelvuldig door de media gevraagd naar zijn mening over die website. Nog altijd
benaderen journalisten hem. Vandaag publiceerde WebRegio.tv op hun website een video waarin
Van den Berg spreekt over zijn voorkeur en de Amerikaanse website. Ook in Story nr. 9 staan
uitspraken van Van den Berg over de Amerikaanse website. Hij werd tevens geïnterviewd voor (het
Belgische programma) Volt, van 4 maart.
Zaterdag 14 februari 2009

Ondersteuningsverklaringen

Afgelopen donderdag is de PNVD begonnen met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen
voor de verkiezingen van 2011. We zijn er vroeg bij omdat die verklaringen vorige keer het
struikelblok vormden voor onze deelname aan de verkiezingen. In een video (20 MB) geven we
aanvullende uitleg.
Zaterdag 7 februari 2009

Schandpalen

Gisteren berichtten de media erover dat op een Amerikaanse website gegevens van veroordeelde
pedoseksuele Nederlanders zijn gezet. (on-line, cache) De PNVD wijdt het ontstaan van dergelijke
pedofielenlijsten aan politiek falen. Zie ons persbericht van 7 februari. Van den Berg heeft
ondertussen aangifte gedaan. Voorgaande was vandaag uitgebreid in het nieuws: Novum berichtte
vooral naar aanleiding van ons persbericht (on-line, cache), het ANP vooral over de aangifte van
Van den Berg (on-line, cache). Gisteren sprak Uittenbogaard kort over de kwestie met BNN Today
(mp3; 2,7 MB). Van den Berg sprak op 9 februari kort over de gevolgen van de pedofielenlijst in
EénVandaag, in RTL Nieuws en in Het Overijssels Hart (mp3; 5 MB). Hij geeft aan zich niet te
zullen laten wegjagen. (on-line, cache)
Vrijdag 9 januari 2009

Morele ongeschiktheid

De ministerraad stemde er al mee in (zie 1 februari 2008), maar nu is het officieel: minister Plasterk
(PvdA) heeft een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken voor instellingen om studenten
te weigeren of uit te schrijven als die studenten "ongeschikt" zijn voor het beroep waartoe wordt
opgeleid (on-line, cache), ongeacht de (eventuele) cijfers die ze halen. Dat is nog niet alles, want het
wetsvoorstel komt in een extra fascistische uitvoering (pdf). Zo kunnen "uitlatingen" al genoeg zijn
om studenten te weigeren of uit te schrijven, omdat die uitlatingen kunnen wijzen op "morele
ongeschiktheid".
dr. J.W. Holleman schreef over de kwestie twee stukjes, op 8 (url, pdf, cache) en op 10 (url, pdf,
cache) januari jongstleden.
Donderdag 8 januari 2009

Stukje Honestum

plaatje: Pagina Honestum.
Morgen komt er een nieuw nummer uit van verenigingsblad Honestum van studentenvereniging
ASC/AVSV. Op pagina 8 daarvan - klik op het plaatje links - staat een bijdrage van Uittenbogaard.
Die was eigenlijk bedoeld voor de 179ste almanak van die vereniging, want de redactie daarvan had
Uittenbogaard gevraagd iets te schrijven over tegenstellingen. Men heeft geen reden gegeven
waarom het stuk niet in de almanak is verschenen. Het lay-outen had de Honestumredactie wat
zorgvuldiger kunnen doen. (Uittenbogaard, met één o dus, had als titel en ondertitel gekozen:
Studenten zieliger dan tokkies; Tegenstelling: tokkie versus student.)
Zaterdag 3 januari 2009

Nogmaals JouwMaarten (Drechtstad FM)

PNVD-penningmeester Van den Berg was vandaag te gast bij het radioprogramma JouwMaarten,
van Drechtstad FM. (Uittenbogaard was er eerder te gast; zie 29 november 2008.) Een opname van
het gesprek, waaraan ook mevrouw Van Hertum deelnam, is beschikbaar als download in lage (9,3
MB) en in hoge (62 MB) kwaliteit. Onderwerp van gesprek was pedofilie en de hetze daaromtrent.
Vrijdag 2 januari 2009

Korte biografie Van den Berg

Wie benieuwd is naar het leven van PNVD-penningmeester Van den Berg vóór het PNVD-tijdperk
kan een korte biografie doornemen. Daarin valt te lezen waar Van den Berg zich zoal mee bezig
hield voordat hij aan het PNVD-avontuur begon.
Woensdag 31 december 2008

Hamer overleden / Komrij onbetrouwbaar

foto: Gerard Hamer.
Gerard Hamer, de advocaat die tweemaal glansrijk het bestaansrecht van de PNVD verdedigde (zie
17 juli 2006 en 13 december 2007) is op 29 december plotseling overleden op 54 jarige leeftijd.
Hamer werd vooral bekend als voorvechter van klanten die in zijn ogen onrechtvaardig werden
behandeld door de overheid.
Op 17 september 2008 hield Gerrit Komrij de Mosselezing. PNVD-voorzitter Uittenbogaard was er
aanwezig en hij vroeg Komrij na afloop of die bereid was zich door de PNVD te laten interviewen.
Komrij zegde dit toe en zei op die toezegging niet terug te zullen komen. Sinds dat moment heeft
Uittenbogaard naar Komrij geschreven en geë-maild, maar enkel kwam er per e-mail deze melding
terug: "Helaas is de heer Komrij niet in staat op uw verzoek in te gaan."

foto: Gerrit Komrij.
Donderdag 11 december 2008

Server problemen

foto: Brandmelder.
De afgelopen 3 dagen (vanaf maandagochtend) was onze website niet bereikbaar, doordat de server
figuurlijk in brand stond. Er werd namelijk een SYN-flood DDoS-aanval op die computer
uitgevoerd middels een botnet. We hopen dat verdere problemen uitblijven en dat de PNVD-website
weer als vanouds bereikbaar is en blijft.
Zaterdag 29 november 2008

JouwMaarten (Drechtstad FM)

PNVD-voorzitter Uittenbogaard was vandaag te gast bij het radioprogramma JouwMaarten, van
Drechtstad FM. Een opname van het tweegesprek is beschikbaar als download in lage (6,4 MB) en
in hoge (26 MB) kwaliteit. Onderwerp van gesprek was pedofilie en de hetze daaromtrent.
Zaterdag 15 november 2008

Naar het EHRM

afbeelding: Fragment van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad.
Studentenblad ANS herinnerde recent studenten van de Nijmeegse universiteit eraan dat PNVDsecretaris De Jonge er weggestuurd is. (Zie het fragment links.) De strekking van hun artikel Breken
met de bisschoppen (pag. 4 & 5) is duidelijk: "De tijd is aangebroken om de kerk definitief de rug
toe te keren." Aangezien De Jonge zich gediscrimineerd voelt nu ook twee andere, openbare
universiteiten hem hebben geweigerd (zie 12 juni 2007; 20 juni 2008) en dit volgens het CBho
terecht is, legt hij een klacht neer bij het EHRM. Zijn advocaat bevestigt: "Naar aanleiding van
onze bespreking [...] bericht ik u dat ik uw kwestie zal voorleggen voor het Europese Hof voor de
rechten van de mens." Het laatste woord over deze kwestie is dus nog niet gezegd. (Er kwam nog
een procedure tussendoor; zie 19 november 2009.)
Zaterdag 11 oktober 2008

Volksopstand 2008

Vandaag waren vier PNVD'ers aanwezig bij Volksopstand 2008. Nadat we ons spandoek (zie plaatje
rechts) ontvouwden, ontstond er na één minuut tumult. Anarchisten vielen ons spandoek aan en
bedreigden ons: "Gaan jullie zelf niet weg, dan helpen we een handje." Nadat het doek opnieuw
werd aangevallen en meer bedreigingen vielen, zei de politie tegen ons: "U moet het spandoek
sluiten en vertrekken, of we arresteren u. Wij moeten de orde handhaven." Twee PNVD'ers moesten
zich identificeren en hun woonadres opgeven. De PNVD is van mening dat zij gewoon had moeten
kunnen blijven en dat de politie de agressors had moeten wegsturen. Ons spandoek ging immers
over dataretentie en de EU grondwet; niet over off-topic issues.
FOK! plaatste een stukje over dit voorval. (on-line, cache) De demonstratie zelf was overigens geen
succes. Het was stil op het plein en de sprekers waren onverstandig gekozen.
foto: Politieagenten bij Volksopstand 2008.
foto: Spandoek van de PNVD.
foto: Enkele aanwezigen Volksopstand 2008.
Woensdag 24 september 2008

Terugkeer ex-zedendelinquenten

De terugkeer van (pedoseksuele) ex-zedendelinquenten in de maatschappij is momenteel een 'hot
issue'. Zowel burgers als politici laten proefballonnetjes op over het vergezellen van die terugkeer
met maatregelen. Ons wordt met enige regelmaat gevraagd, met name door studenten Journalistiek,
wat we van de verschillende maatregelen vinden. » lees verder
Vrijdag 29 augustus 2008

VPRO bang voor kritiek?

Op 7 september 2006 was De Jonge te gast bij het tv-programma De Staat van Verwarring van de
VPRO. Die aflevering lijkt van de aardbodem verdwenen te zijn. Alle afleveringen van het
programma staan on-line, behalve deze. Dat blijkt geen foutje te zijn, want ook het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid mag de aflevering niet verspreiden. (Zie hun brief erover, rechts van
deze tekst.) Presentator Pieter Jouke weet van niets. Volgens De Jonge houdt de VPRO de
aflevering welbewust verborgen. Op zijn brief aan de VPRO, die ook rechts van deze tekst te
vinden is, ontving hij geen antwoord.
scan: Brief van Beeld en Geluid.
scan: Brief aan de VPRO.
Donderdag 28 augustus 2008

Kijkje achter de schermen

plaatje: Statistieken van www.pnvd.nl.
Deze website, www.pnvd.nl, heeft tot nog toe in totaal een kleine 17 miljoen hits mogen ontvangen.
We geven u een kijkje achter de schermen middels het plaatje dat u links van deze tekst vindt.
Dinsdag 26 augustus 2008

Engelse vertalingen

Deze website heeft sinds kort ook een Engels gedeelte. Dat gedeelte is vandaag aangevuld met een
link naar de Engelse vertaling van het volledige partijprogramma van mei 2006. Een Duitse
vertaling werd al eerder aan de website toegevoegd. Aan de Engelse vertaling van het meest recente
programma, dat van mei 2008, wordt gewerkt.
Maandag 25 augustus 2008

PNVD aan NVSH

Recentelijk plaatste de NVSH op haar website een stukje over de studieperikelen van De Jonge.
(on-line, cache) De Jonge ergert zich eraan dat de NVSH voortdurend stelt geen heil te zien in de
PNVD en hij heeft daarover vandaag een brief gestuurd aan de NVSH.
Donderdag 21 augustus 2008

Uittenbogaard bij BBC en Veronica

PNVD-voorzitter Uittenbogaard was gisteren te gast bij World Have Your Say, een live
radioprogramma van BBC World Service. Het ging er onder meer over of (en hoe) pedoseksuelen
kunnen terugkeren in de samenleving na een veroordeling. Het programma is ondertussen te
downloaden (23 MB) en er is over na te praten. Een maand of 3 geleden sprak Uittenbogaard over
hetzelfde onderwerp bij Lange Frans stelt Kamervragen, een tv-programma van Veronica. Ook die
uitzending staat on-line.
Vrijdag 15 augustus 2008

XS4ALL vooralsnog tolerant

Op de website van Computable verscheen begin deze maand een interview met de scheidend
technisch directeur van XS4ALL, Simon Hania. XS4ALL, een internetprovider en
dochteronderneming van KPN, host onder meer de website van de PNVD. Deze internetprovider

stelt zich vooralsnog tolerant op ten opzichte van controversiële klanten, wat de PNVD
vanzelfsprekend waardeert. Een citaat uit het vraaggesprek:
Wat was de laatste felle discussie met KPN?
Rond de website van de PNVD, de pedopartij. Iedereen vond: zo'n klant moet je weigeren. Ons
standpunt was: je kunt niet zonder te weten wat ze gaan publiceren, hen de deur al wijzen. Dat
hebben we stevig moeten verdedigen binnen KPN. Onze uitleg werd geaccepteerd. Xs4all heeft die
ruimte.
Zaterdag 26 juli 2008

Liegen Van Hertum | Ingezonden brief

foto: Uittenbogaard voor politieauto's Aalsmeer.
Aangezien wij proberen op onze weblog het aantal berichten over Van Hertum te beperken, na de
aandacht die ze in 2006 kreeg (zie: 10 juni/27 september/7 november), schreven we in 2007 slechts
één keer over haar (zie: 30 oktober). Bij deze de eerste keer in 2008. Van Hertum heeft aangifte
gedaan omdat PNVD-voorzitter Uittenbogaard op televisie over haar zei dat ze heel vaak liegt.
Uittenbogaard werd ontboden op het politiebureau van Aalsmeer, alwaar hij vandaag aanwezig was.
(Men dreigde dat als hij niet zou komen er een arrestatieteam ingezet zou worden.) De politie heeft
hij een document overhandigd met de pakkende titel "Yvonne van Hertum liegt heel vaak".
In de Metro van gisteren (25 juli) stond trouwens op pagina 7 een ingezonden brief van
Uittenbogaard over een heel ander onderwerp: het al of niet mogen roken in kroegen. (on-line,
cache)
Maandag 23 juni 2008

Opnieuw flyeraars in Leiden

scan: Flyer NNE (1/2).
scan: Flyer NNE (2/2).
Afgelopen zaterdag (21 juni), omstreeks 17.40 uur, flyerden enkele personen van de Nieuwe
Nationale Eenheid (NNE) rond het huis van Uittenbogaard. Scans van de flyers vindt u links van
deze tekst, foto's van de personen (en de door hen gebruikte auto) rechts. De flyertekst is
vergelijkbaar met de tekst die (sympathisanten van) Voorpost er ooit verspreidde(n) (zie 15
september 2006). Uittenbogaard zal waarschijnlijk aangifte gaan doen tegen de flyeraars.
foto: Flyeraar NNE (1/4).
foto: Flyeraar NNE (2/4).
foto: Flyeraar NNE (3/4).
foto: Flyeraar NNE (4/4).
foto: Auto van een NNE'er.
Vrijdag 20 juni 2008

Uitspraak zaak De Jonge

Het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBho) heeft vandaag het beroep van De Jonge
ongegrond verklaard. Hun uitspraak was vandaag flink in het nieuws. (ANP: on-line, cache;
Novum: on-line, cache) In ons persbericht van 20 juni laat De Jonge weten naar het EHRM te gaan.
De voorspelling in Mare #34 (van 19 juni) blijkt onjuist. (on-line, cache) Het faculteitsbestuur kan
dat stukje overigens niet waarderen, zo blijkt uit een door hen rondgestuurde e-mail (gevonden via
Campus TV). Op 25 juni is het volledige dossier (excl. EHRM-procedure) on-line gezet. De
Universiteit Leiden is opgelucht over de uitspraak. (on-line, cache)

Woensdag 11 juni 2008

Weblog De Jonge

De Jonge is een weblog gestart, genaamd Doorvragers Nieuwsportaal. Het plan is dat er vanaf
heden interessant nieuws geplaatst wordt, inclusief achtergronden. De toekomst zal uitwijzen hoe
boeiend de weblog wordt.
Donderdag 29 mei 2008

Nieuw programma

Twee jaar na de oprichting van de PNVD is er een nieuw partijprogramma. In het persbericht van
29 mei vindt u aanvullende informatie, over onder meer onze plannen voor de toekomst en de
planning daarvan. Er is en wordt keihard gewerkt om de PNVD in 2011 in de Kamer te krijgen.
Voorgaande was vandaag her en der in de media. (on-line, cache)
Woensdag 28 mei 2008

Over een veroordeling | Zitting CBho

Een veroordeling voor bedreiging van Uittenbogaard (zie 18 mei 2007) is in hoger beroep
gehandhaafd.
Update 24 maart 2011: voor een veroordeling voor bedreiging van De Jonge (zie ook 18 mei 2007)
geldt hetzelfde, na hoger beroep en cassatie.
plaatje: Scan van een veroordeling.
plaatje: Scan van een veroordeling.
De zitting voor het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBho) in de zaak De Jonge
versus de Universiteit Leiden (zie 6 maart jl.) was afgelopen maandag, 26 mei. Het CBho gaf aan
ernaar te streven binnen 6 weken uitspraak te doen.
Woensdag 14 mei 2008

Aankondiging

Aankondiging nieuw programma
Ons laatste programma is momenteel van mei 2006, maar daar komt spoedig verandering in. Op 29
mei gaat er een nieuwe versie van het PNVD programma on-line. Daarvoor zijn de afgelopen
weken alvast enige veranderingen doorgevoerd op deze website. De locaties van enkele pagina's en
afbeeldingen zijn gewijzigd, de website is nu toegankelijk voor blinden, en de "Buttons"-pagina is
geschikt gemaakt voor nieuwe banners. Het nieuwe programma wordt 29 mei on-line geplaatst.
Woensdag 2 april 2008

Gisteren: 1 aprilgrapje

Op dit domein, www.pnvd.nl, verkocht het bedrijf OpticViScope gisteren Passive Night Vision
Devices. De website waarop bezoekers belandden was een 1 aprilgrapje. Iets grappigs op zijn tijd
kan geen kwaad, want de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Donderdag 6 maart 2008

Universiteit Leiden: Update

scan: Eerste pagina van de brief van Plasterk.
scan: Tweede pagina van de brief van Plasterk.
Minister Plasterk heeft gereageerd op een brief van De Jonge; scans van de brief van Plasterk vindt
u links van deze tekst. Verder uitte collegevoorzitter Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen
zich vorige week in de UK (Groninger Universiteitskrant) kritisch over het voornemen van Plasterk.
(on-line, cache) Tot slot, in aanvulling op het weblogstukje van 1 februari 2008: op 3 maart heeft de
advocaat van De Jonge een pro forma beroepschrift ingediend bij het College van Beroep voor het

hoger onderwijs (CBho). De Jonge wilde de gang naar het CBho vermijden, maar het blijkt vreemd genoeg - onmogelijk te zijn in Nederland om naar een civiele rechter te stappen indien men
als student is geweigerd bij een onderwijsinstelling, noch voor noch na een uitspraak van het CBho.
Wel blijft het mogelijk om te zijner tijd een procedure te starten bij het Europese Hof.
Op 11 maart was bovenstaande her en der in de media. (on-line, cache)
In Mare #22 (van 6 maart) staan drie on topic stukjes. (1, 2, 3, cache)
Op 12 maart vond in Leiden iemand het volledige dossier op straat. (1, 2) Dat is in ieder geval niet
verloren of verspreid door De Jonge of door zijn advocaat.
Dinsdag 19 februari 2008

Censuur op internet (II)

plaatje: Tekening van een computer met de tekst CENSORED op het beeldscherm.
In steeds meer westerse landen wordt het internet gecensureerd. In onder meer de VS, GrootBrittannië, Scandinavië en Canada wordt de strijd tegen kinderporno als rechtvaardiging daarvoor
aangedragen. Op het overgrote deel van de geblokkeerde websites staat echter helemaal geen
kinderporno. De Fin Matti Nikki publiceerde recent een lijst van enkele in zijn land geblokkeerde
servers. (on-line, cache) Een lijst waaruit blijkt dat ook in dat land tamelijk willekeurig websites
geblokkeerd worden. De internetcensuur zal, ook in Nederland, nog veel meer gaan toenemen als
niemand tegengas geeft. UPC blokkeert in Nederland al websites aan de hand van een door een
overheidsinstantie - de KLPD - aangedragen lijst. Ook die lijst is tamelijk willekeurig, omdat
democratische controle op de lijst ontbreekt.
Zondag 17 februari 2008

Uitspraak RvdJ (II)

Medio 2007 stuurde De Jonge een klaagschrift aan de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) n.a.v. een
artikel in de krant DAG (zie 18 juli 2007). Eind 2007 werd opnieuw een klaagschrift aan de RvdJ
verstuurd n.a.v. een artikel in diezelfde krant, toen door PNVD-penningmeester Van den Berg.
Vandaag kwam ons ter ore dat de uitspraak inzake die tweede klacht is vastgesteld en gepubliceerd.
Naar het oordeel van de RvdJ is de klacht van Van den Berg gegrond. (on-line, cache)
Donderdag 7 februari 2008

Amerika keurt foltering goed

Gisteren stelde het White House dat het 'gesimuleerd' verdrinken, het zogenoemde waterboarding,
dat de CIA liet toepassen op minimaal drie gedetineerden, legaal is. Bush kan ook de toekomst
goedkeuring geven voor het gebruik van de techniek. Waterboarding is een vorm van foltering
waarbij een persoon in de nek wordt geïmmobiliseerd, waarna water wordt uitgegoten over (en
door) een doek die voor de luchtwegen - meestal in de mond - wordt gehouden. Door de verstikking
en inhalatie van water ervaart die persoon het verdrinkingsproces. Dat zorgt er, in combinatie met
de onwetendheid van wat er precies plaatsvindt en de kokhalsreactie die ontstaat doordat het hoofd
naar achteren wordt gehouden, voor dat de persoon denkt dat de dood onafwendbaar is. Ondanks de
grote kans op psychologische en lichamelijke schade (aan met name de longen en hersenen) bij
waterboarding, vindt de Amerikaanse regering marteling in bepaalde omstandigheden blijkbaar
acceptabel. De PNVD keurt foltering altijd af, net als het creëren van een groep extrajudicial
prisoners, waaraan Amerika zich ook schuldig maakt. Voor Amerikaanse soldaten is de kans om
gemarteld te zullen worden, door de keuzes van hun werkgever, mogelijk ook toegenomen.
plaatje: Tekening van waterboarding.
Zondag 3 februari 2008

Stukje Pedagogiek.net

Op Pedagogiek.net is een genuanceerd stukje geplaatst over een van de meest controversiële
standpunten van de PNVD, dat aangaande verlaging van de age of consent. (on-line, cache)
Vrijdag 1 februari 2008

Universiteit Leiden: Stap 1/5

Op 7 november 2007 vond er een hoorzitting plaats van de Commissie voor de beroep- en
bezwaarschriften van de Universiteit Leiden, omdat De Jonge als student geweigerd werd en hij
daartegen protest aantekende (zie 12 juni 2007). Zoals dr. J.W. Holleman terecht stelde eind 2007,
staan er "wezenlijke grondwettelijke en universitaire vrijheden (en grote studentenbelangen) op het
spel" (url, pdf, cache). Dit krijgt een extra dimensie nu de ministerraad recentelijk heeft ingestemd
met een voorstel van minister Plasterk om de wet zodanig aan te passen dat álle pedofielen voor
bepaalde opleidingen geweerd kunnen gaan worden (pdf). Ondanks de tijdens de zitting gedane
belofte van de commissievoorzitter dat een uitspraak binnen 6 weken zou volgen, is die er nu pas,
na 12 weken. Het advies van de commissie is om De Jonge alsnog als student toe te laten, omdat
een grondslag voor weigering ontbreekt. Het College van Bestuur heeft naar aanleiding van dat
advies een heroverweging gemaakt, maar zij komt niet op haar besluit om hem te weren terug. De
Jonge en zijn advocaat hadden die reactie van het bestuur verwacht. Voor hen was dit echter pas het
begin; stap één is nu achter de rug. Tot maximaal vier aanvullende stappen volgen nog: naar de
rechter, in hoger beroep, in cassatie bij de Hoge Raad, en een procedure bij het Europese Hof. (Zie
de update bij 6 maart 2008!)
Vandaag was bovenstaande her en der in de media. (on-line, cache)
Zie tevens een tweede on topic artikel op de Weblog Onderwijs, van 3 februari jl. (url, pdf, cache)
Op 26 februari wijdde het AD maar liefst vier artikeltjes aan het voorstel van minister Plasterk. (1,
2, 3, 4, cache)
Maandag 7 januari 2008

Derde veroordeling

scan: Brief van het Openbaar Ministerie over de veroordeling.
Na twee eerdere veroordelingen (zie 18 mei 2007) en één vrijspraak (zie 6 oktober 2007) ontvingen
wij deze week het bericht dat een persoon eind 2007 is veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf
voor het bedreigen van alle PNVD-bestuursleden. Ondanks dat vergaande bedreigingen in
Nederland gelukkig niet onbestraft blijven, hopen we dat die in 2008 uitblijven.
Donderdag 13 december 2007

Vonnis bodemprocedure

Wij hebben zojuist vernomen dat een rechter op 5 december uitspraak heeft gedaan in het kader van
de bodemprocedure die was gestart door een vrouw die de PNVD onrechtmatig wilde laten
verklaren. (Kijk voor de stukken bij: 30 mei 2007, 31 januari 2007 en 20 oktober 2006.) De
uitkomst: mevrouw is niet-ontvankelijk. Overigens liet ze haar kantoorgenoten de procedure
voeren. ("Mijn naam is Martine Rietjens. [...] Vanuit mijn kantoor Kühn Advocaten werk ik in
verschillende rechtsgebieden, [...].") Rietjens is een paar duizend euro proceskosten armer; wij
werken in alle rust toe naar de volgende verkiezingen.
Donderdag 6 december 2007

Nippon TV Japan

Vanuit het buitenland blijft er interesse bestaan voor de PNVD. Na eerdere interviews voor
bijvoorbeeld Engelse (BBC en Reuters), Tjechische, Franse (2x), Italiaanse (2x) en Noorse tvzenders, was vandaag het Japanse Nippon Television Network (NTV) aan de beurt. Zoals meestal
het geval is spraken bestuursleden Van den Berg en Uittenbogaard met de buitenlandse televisieonderneming. Het interview met NTV kan worden bijgeschreven op de lijst van media-optredens,

waarop ook vele tijdschriften (o.m. Grieks, Russisch, meerdere Belgische) en kranten (o.m. Frans
(2x), Noors, Mexicaans, Russisch) staan.
Donderdag 29 november 2007

Weigering door sportschool

Bedrijven en instellingen blijven de PNVD en haar bestuursleden regelmatig diensten weigeren om,
zoals dan wordt gesteld, "reputatieschade te voorkomen". Om klachten over discriminatie te
vermijden - als in de voorwaarden niet al staat dat ze iedereen mogen weigeren zonder uitleg dekken organisaties zich altijd in door te stellen: dit is geen ongeoorloofd onderscheid; het zou een
te groot bedrijfsrisico inhouden. De Jonge werd hedenavond blijkbaar herkend toen hij zich voor
fitness wilde aanmelden bij Jagyba, en hij werd geweigerd. De PNVD vindt overigens dat
discriminatie toegestaan zou moeten zijn, behalve door de overheid. Dan is het o.m. niet meer zo
schijnheilig als nu, dat alleen het discrimineren van verschoppelingen wordt gedoogd.
Woensdag 28 november 2007

Verbieden en lokken

plaatje
Na kinderen worden ook volwassenen steeds meer onderdrukt. Er komen steeds meer geboden en
verboden bij. Een greep uit wat politici willen verbieden: roken in cafés, paddo's, pooiers,
prostitutie onder 21 jaar, games (Blood & Honour, Manhunt), virtuele kinderporno, dierenseks,
onze partij, blowen in het openbaar, herdrukken Mein Kampf en godslastering. Het handhaven
vindt verder steeds meer plaats door te lokken: lokfietsen, lokhomo's, lokhoeren, lokauto's,
lokwoningen, lokgraffiti en lokoma's (tegen zakkenrollers). De PNVD wil niets weten van al deze
verboden en is ook tegen lokken.
Zondag 25 november 2007

Stroomstootwapens

Politieagenten krijgen een nieuw dienstpistool, dat Ter Horst in 2009 wil aanschaffen. Er komt ook
een onderzoek naar de mogelijkheid een stroomstootwapen (stun gun) aan te schaffen. Hiermee kan
een verdachte onder stroom worden gezet. Een bekend type stroomstootwapen is de Taser.
Stroomstootwapens zijn controversieel, o.m. door de doden en gewonden (brandwonden en plekken) die erdoor vielen, en het Comité tegen Folteringen van de VN heeft al verklaard dat
taseren een vorm van folteren is die dodelijk kan zijn. Ondertussen werkt het bedrijf Taser
International aan 'zelfdenkende' robots die worden voorzien van stroomstootwapens. Agenten
grijpen in Amerika gemakkelijk naar hun stroomstootwapens, zoals te zien is op YouTube filmpjes
(1, 2, enzovoort). Niet alleen gebruiken agenten stroomstoten als dwangmiddel, ze begrijpen ook
regelmatig niet dat een persoon die getaserd is moeilijker bepaalde bevelen kan opvolgen. Er zijn
zelfs taferelen bekend waarbij agenten tijdens het taseren bevelen: "Sta op!" Wordt Nederland ook
een politiestaat en gaan deze incidenten straks ook hier plaatsvinden?
plaatje
Zaterdag 24 november 2007

Anonimiteit, privacy, beveiliging

De wereld lijkt steeds meer op een grote gevangenis, waarin iedereen constant in de gaten wordt
gehouden. Ook het internet is steeds minder een baken van vrijheid. Steeds meer internetters
gebruiken daarom, al of niet bewust, programmatuur die ervoor zorgt dat vertrouwelijke informatie
niet 'op straat' terecht komt. Journalisten en burgers van repressieve regimes kunnen bijvoorbeeld
The Onion Router (TOR) gebruiken om informatie in te winnen of te verspreiden. Ook van minder
obscure software, zoals GnuPG en Skype, is bekend dat die nieuwsgierige aagjes op een afstand
kunnen houden. Helaas creëren deze programma's ook een vorm van schijn-veiligheid, en

gebruikers zien soms over het hoofd dat anonimiteit geen privacy garandeert. Het TOR netwerk
anonimiseert, maar is relatief gemakkelijk te phishen, dus het encrypten van informatie blijft soms
noodzakelijk. Verstrekt het bedrijf Skype Limited echt geen informatie aan bepaalde overheden? En
kunnen die overheden niet meer dan ze ons zeggen? Draait er een keylogger op je computer? Is er
een microfoontje of cameraatje opgehangen in je computerkamer? De overheid kruipt steeds meer
in je hoofd.
plaatje
Donderdag 22 november 2007

Censuur op internet

plaatje
Vrijheid van meningsuiting is een zeer belangrijk recht, want hiermee kunnen andere rechten
verkregen worden dan wel behouden blijven. In de oude media heerst veel censuur. Afwijkende
meningen (en de argumenten daarvoor) worden niet gehoord, waardoor er al gauw een verkeerd
beeld ontstaat over bepaalde onderwerpen. De nieuwe media, zoals internetforums en -blogs, plegen
helaas ook censuur. Zo is PNVD-voorzitter Uittenbogaard o.a. geband op FOK! ("Error #62 Je hebt
geen rechten om hier te posten. Weet je niet waarom dat is, mail naar frontpage@fok.nl voor
vragen.") en op GeenStijl ("Of je bent gebanned. Of je moet gewoon eens even wat minder achter
elkaar commenten. [...]"). Politieke partijen zijn tegenwoordig ook als de dood voor relletjes; ze
willen alles in de hand houden en Tweede Kamerleden zijn verworden tot stemvee. Veel politieke
partijen hebben geen forum op hun website; hebben ze dat wel, dan plegen ze veelvuldig censuur.
De PNVD is niet bang voor het vrije woord; verwelkomt dat juist.
Dinsdag 20 november 2007

Marihuana en kanker

Waarom worden er in Nederland ongeveer 6000 hennepkwekerijen ontmanteld per jaar, terwijl uit
onderzoek keer op keer de potentie van marihuana (wiet, cannabis) blijkt? Kan marihuana als
ingrediënt bij het koken of bakken de mens helpen bij het gevecht tegen kanker? In ieder geval zijn
er positieve geluiden in de strijd tegen o.m. borst- (1), hersen- (1, 2; tumoren), en longkanker (1).
Onderzoek naar de positieve kanten van marihuanagebruik blijft echter helaas beperkt. Wist u
overigens dat het budget van het National Cancer Institute (NCI) van de Amerikaanse overheid in
2007 nog geen 5 miljard dollar is? Een fors bedrag, maar gering in verhouding tot de kosten voor
hun oorlog in Irak: hetzelfde bedrag, maar dan per maand.
plaatje
Zondag 18 november 2007

Van Dollar naar Amero?

plaatje
Wat is er met de dollar aan de hand? Iran wil olie in andere valuta, zoals de euro, kunnen
verhandelen; voorspeld wordt dat de gevolgen van een kredietcrisis dramatisch kunnen zijn; de val
van de dollar lijkt niet te stuiten. Wat ons opvalt is dat niemand spreekt over wie er gebaat zou zijn
bij zo'n crisis, noch over de impact die het zou hebben als een North American Union (Canada, VS
& Mexico) eventueel zou overstappen op de Amero.
Dinsdag 30 oktober 2007

Aangifte tegen stopkindersex.nu

PNVD-voorzitter Uittenbogaard heeft vandaag aangifte gedaan tegen stopkindersex.nu, omdat die
website de indruk wekt dat hij een veroordeelde pedofiel zou zijn. Zie ons persbericht van 30
oktober. Op 31 oktober was het her en der in de media. (on-line, cache)
Zaterdag 6 oktober 2007

Actie PvdA congres | Vrijspraak bedreiging | Uitspraak RvdJ

Enkele PNVD'ers reisden n.a.v. een oproep tot actie tijdens het PvdA-congres voor een referendum
i.v.m. een nieuw Europees verdrag af naar Amsterdam. De PNVD is niet blij met het vooruitzicht
van een logge en machtige Europese Unie, en vindt tevens dat het kabinet liegt over dat bij het
(minimaal) aanpassen van het verdrag is geluisterd naar het volk. Er waren bij het congres vooral
veel CNV'ers en FNV'ers i.v.m. het ontslagrecht. In totaal voerden maar 9 mensen actie voor het
houden van een referendum.
plaatje
Nadat eerder twee personen werden veroordeeld i.v.m. bedreigingen van PNVD'ers (zie 18 mei)
werd gisteren een ander persoon vrijgesproken. (on-line, cache) Andere personen moeten nog
voorkomen.
Drie dagen later, op 9 oktober, werd de uitspraak vastgesteld inzake de klacht tegen DAG. (on-line,
cache)
Maandag 1 oktober 2007

Interview Datum

plaatje
In het Oostenrijkse tijdschrift Datum (url, wiki) van oktober staat een kort interview met De Jonge.
Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse journalisten informeren nog regelmatig naar de
standpunten van de PNVD; veelal enkel naar de standpunten m.b.t. pedofilie.
Zondag 9 september 2007

Oproep tot meedenken

Voor de verandering een oproep op de weblog. Zijn er punten die naar uw mening in een toekomstig
nieuw partijprogramma (en mogelijk in het verkiezingsprogramma van 2011 - 2015) van de PNVD
opgenomen zouden moeten worden? Vanaf vandaag kunt u uw stem hierover laten horen op een
apart hiervoor aangemaakt gedeelte op het on-line forum van de PNVD.
Vrijdag 17 augustus 2007

COC Werkgroep Politiek

De COC Werkgroep Politiek deelt ons streven om in de wetgeving tot een 12-jaargrens te komen
voor seksuele contacten. Zie ons persbericht van 17 augustus.
Donderdag 9 augustus 2007

Hypocriet Nederland

Genuanceerd stukje over de hypocrisie van vele Nederlanders. (Uit: Sp!ts, 9 augustus)
plaatje
Woensdag 1 augustus 2007

CGB en de Awgb

De Commissie Gelijke Behandeling begrijpt niet wat De Jonge schreef (zie ook 7 en 10 juli) en
heeft geen zin om mee te denken, dus er zal (voor de zoveelste keer) gezocht worden naar een
advocaat; dit keer voor een zaak tegen de staat.
plaatje
plaatje
plaatje
plaatje
Maandag 30 juli 2007

'Anti-religiepartij'

In de media was begin deze week het nodige te lezen over de anti-religie standpunten van de
PNVD. In ieder geval begrijpt iedereen nu dat wij ten strijde blijven trekken om onze idealen
gerealiseerd te krijgen. (Sp!ts: on-line, cache; Novum: on-line, cache)
Woensdag 18 juli 2007

Klacht naar RvdJ

De Jonge heeft vandaag een klaagschrift verstuurd aan de Raad voor de Journalistiek n.a.v. een
artikel in de krant DAG. Een rechtszaak zal mogelijk volgen. In ieder geval werd er op 19 juli een
rectificatie geplaatst in de betreffende krant. Op 7 september was er v.a. 14.15 uur een zitting van de
RvdJ ten kantore van de NVJ, waarbij De Jonge aanwezig was, alsook de auteur van het artikel en
de hoofdredacteur van DAG. Een uitspraak volgt binnen 4 tot 6 weken na die datum.
plaatje
plaatje
plaatje
Dinsdag 10 juli 2007

Reactie naar CGB

De Jonge heeft vandaag een reactie verstuurd aan de Commissie Gelijke Behandeling.
plaatje
plaatje
Zaterdag 7 juli 2007

Commissie Gelijke Behandeling

plaatje
Alvorens de rechtszaak tegen het College van Bestuur van de Universiteit Leiden zal starten,
informeerde De Jonge deze week bij de Commissie Gelijke Behandeling. Die commissie stelt geen
onderzoek te kunnen instellen omdat De Jonge onderscheid aanvoerde op basis van zijn gerichtheid.
Hij zal zijn verzoek toelichten door aan te dragen dat er naar zijn mening indirect onderscheid wordt
gemaakt (Awgb, artikel 1c), dat direct onderscheid tot gevolg heeft op grond van zijn
levensovertuiging (Awgb, artikel 1b). Wordt vervolgd dus.
Dinsdag 12 juni 2007

Universiteit Leiden | UvA

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ziet het niet zitten als De Jonge aan hun
universiteit komt studeren. (ANP: on-line, cache; Novum: on-line, cache) Zie ook de stukjes van
Mare (on-line, cache) en het Leidsch Dagblad. (cache) Op 26 augustus was opnieuw her en der in
het nieuws dat het besluit zal worden aangevochten. (on-line, cache) Zie verder het stukje van
Trouw, twee dagen later. (on-line, cache)

Enige tijd later weigerde ook de UvA om De Jonge in te schrijven, zo blijkt uit hun schrijven (deel
1, deel 2).
Donderdag 31 mei 2007

Interview JiBulletin

JiBulletin publiceerde in mei 2007 een interessant interview met de PNVD. (on-line (PDF), cache
(tekst))
Woensdag 30 mei 2007

Tweede Ronde

Op 30 mei was er een rolzitting alwaar Hamer namens de PNVD reageerde met een Conclusie van
Dupliek (hier) op de Conclusie van Repliek van Rietjens' advocaat (hier). Zie tevens de Conclusie
van Dupliek van de Staat der Nederlanden (hier).
Dinsdag 22 mei 2007

Ruit Van den Berg

plaatje
Naast het gezeur van de politie (zie 22 februari) vond (waarschijnlijk) een familielid van de jongen
het afgelopen nacht blijkbaar nodig om bij Van den Berg een ruit te mollen. Als scherven geluk
brengen moeten wij ondertussen een zeer gelukkige tijd tegemoet gaan.
Vrijdag 18 mei 2007

Eerste veroordelingen

Een persoon die De Jonge bedreigde is veroordeeld. Een ander persoon die Uittenbogaard bedreigde
is ook veroordeeld. Beide personen gaan in hoger beroep, maar in ieder geval wordt hiermee alvast
duidelijk gemaakt dat wij (en de politie) werk maken van geweld en bedreigingen aan ons adres.
Meer rechtszaken zullen volgen.
plaatje
plaatje
Woensdag 16 mei 2007

Groen Links

Ook Groen Links wil niet begrijpen waartoe we oproepen, zo moge blijken uit hun reactie op ons
laatste schrijven.
Zondag 6 mei 2007

Wie herkent deze idioot?

Vandaag is het de zesde dag dat iemand bij Uittenbogaard ruiten kapot maakt (zie 30 april voor
meer informatie). Nog steeds is er geen enkele politicus of opiniemaker die zich publiekelijk tegen
het geweld uitspreekt. Dit keer is het gefilmd. Zie verder de YouTube video van Uittenbogaard. Oh,
en mocht iemand de idioot in de foto hier rechts herkennen; we horen het graag. Op 11 mei schrijft
het Leidsch Dagblad over de aanslagen.
plaatje
plaatje
Vrijdag 4 mei 2007
plaatje

Balkenende en CDA hypocriet

Balkenende schrijft aan Marten Fortuyn: "Uw broer bezat het karakter en de moed om tegen de
heersende trend van opinies in te gaan. Hij heeft zaken aan de orde gesteld die te lang onderbelicht
waren gebleven." Super hypocriet natuurlijk, want ondertussen willen Balkenende en het CDA onze
partij verbieden. (Al in ons persbericht van 14 september 2006 zetten wij uiteen waarom het CDA
een gevaar is voor de democratie.)
Dinsdag 1 mei 2007

Pim Fortuyn Foundation

De Pim Fortuyn Foundation is geen knip voor de neus waard, zo moge blijken uit hun reactie op
ons laatste schrijven.
Maandag 30 april 2007

Meer kapotte ruiten

Afgelopen nacht rond 3.15 uur vloog bij Uittenbogaard door vuurwerk een ruit in diggelen. De
nacht ervoor werd al een poging ondernomen met een vuurwerkbom (gigantische knal). Eerder
werden bij Uittenbogaard al ruiten kapot gegooid op 8 februari 2007, 1 januari 2007, 3 oktober
2006 en 20 september 2006.
plaatje
Dinsdag 17 april 2007

Uitspraak zaak De Jonge

Van de zaak 'College van Bestuur vs. De Jonge' is nu het volledige dossier on-line. Her en der in de
media berichten hierover, bijvoorbeeld bij BNR Nieuwsradio. (on-line, cache) Zie tevens het
recente interview van De Jonge met Campus TV. (website, filmpje) Verder plaatste Mare een artikel
over de kwestie. (on-line, cache) Campus TV peilde enkele dagen daarna de stemming in Leiden.
(website, filmpje)
Zaterdag 14 april 2007

Religie in Nederland

Uit recent onderzoek (zie tabel) blijkt dat steeds minder mensen een voorstander zijn van een hechte
band tussen politiek en religie, en dat het aantal atheïsten en agnosten toeneemt. De PNVD vindt dit
positief nieuws. Het percentage mensen dat specifiek religie belangrijk vindt voor waarden en
normen (74%) is echter nog altijd veel te hoog. De PNVD zal over enkele maanden - met het oog
op de verkiezingen van 2011 - wederom nadrukkelijk publiekelijk de strijd aangaan met
georganiseerde religies. In het vorige Definitief Verkiezingsprogramma stonden reeds enkele
standpunten van ons hierover:
•
•
•
•
•
•

6.22 Vrijheid van godsdienst niet apart in de wetgeving. (En die vrijheid mag nooit onvrijheid
voor andersdenkenden inhouden.)
10.1 Basisscholen mogen niet gebaseerd zijn op een religieuze grondslag.
11.3 De overheid verplicht enkele vakken op basis- en middelbare scholen. (Onder meer
"Sceptisch Denken".)
13.2 Op de omroepen van het publieke bestel wordt gestemd. (Het huidige, ondemocratische
systeem bevoordeelt religieuze omroepen.)
16.9 Er worden geen of zo min mogelijk subsidies gegeven. (Onder meer niet aan religieuze
organisaties.)
20.11 De tekst "God zij met ons" moet verdwijnen van de 2-euromunt.

Religie in Nederland
in %

1966

1996

2007

Noemt zich gelovig:
67
62
Rooms Katholiek:
16
Protestant:
14
Moslim:
6
New Age:
2
Humanist:
10
Ietsist:
31
36
Atheïst:
6
10
14
Agnost:
16
26
Gelooft in persoonlijk god:
47
24
Gelooft in een hemel:
21
Gelooft in een leven na de dood:
56
45
40
Gaat bijna elke week naar kerk:
50
21
16
Voorstander hechte band politiek/religie: 34
15
Kerk belangrijke informatiebron:
65
42
Kerken moeten behouden blijven:
85
78
Religie belangrijk voor waarden & normen:
74
Bron: Verschillende publicaties over het in opdracht van Kruispunt door Gerard Dekker uitgevoerde
onderzoek voor 'God in Nederland'.
Maandag 2 april 2007

Vaticaanstad

Het Vaticaan misbruikt onze partij in zijn strijd tegen homorechten. (on-line, cache)
Donderdag 22 februari 2007

Bemoeierigheid politie

De politie van Haarlem denkt weer eens te moeten ingrijpen. (on-line, cache)
Zaterdag 10 februari 2007

Oproep tot uitspreken

Het PNVD-bestuur heeft mevrouw Halsema (fractievoorzitter GroenLinks) en het bestuur van de
Pim Fortuyn Foundation (PFF) opgeroepen zich publiekelijk uit te spreken tegen het aanhoudende
geweld en de bedreigingen aan hun adres. Zie het persbericht van 10 februari.
Donderdag 8 februari 2007

Meer kapotte ruiten

Overdag zijn opnieuw ruiten ingegooid bij Uittenbogaard. Drie ruiten aan de voorzijde van de
woning moesten eraan geloven. 's Avonds werd een vierde ruit ingegooid. Ondertussen zijn wij nog
altijd in afwachting van politici en opiniemakers die zich publiekelijk uitspreken tegen het geweld
aan ons adres. Doordat zij dit niet doen is er in Nederland een klimaat ontstaan waarin het
gevaarlijk is om controversiële meningen te uiten.
plaatje
Woensdag 31 januari 2007

Zitting rechtszaak 3

Vandaag was de eerste zitting n.a.v. de dagvaarding voor een bodemprocedure door mevrouw
Rietjens (zie 20 oktober 2006). Zowel de PNVD als de Staat der Nederlanden maken in hun
Conclusie van Antwoord (terecht) gehakt van wat mevrouw Rietjens schrijft over haar eisen,
verweren en gronden.
Vrijdag 12 januari 2007

Studie De Jonge

Vandaag vond vanaf 14.00 uur in het Paleis van Justitie te Den Haag de zitting plaats naar
aanleiding van het door De Jonge ingediende beroep bij het College van Beroep voor het hoger
onderwijs tegen het besluit van de Radboud Universiteit Nijmegen om zijn inschrijving ongedaan te
maken. (Zie voor wat hieraan vooraf ging: 2-4 september en 15/24 juni.) Uitspraak binnen 2
maanden.
Maandag 1 januari 2007

Wederom scherven

Afgelopen nacht werden er voor de zoveelste keer (zie ook 15 en 29 september 2006 en 3 oktober
2006) ruiten ingegooid bij Uittenbogaard.
Zaterdag 30 december 2006

Leidsch Dagblad

Het Leidsch Dagblad publiceert het artikel "Geen spijt van de PNVD". (cache)
Donderdag 28 december 2006

Who's Next

In "Best Of Who's Next II", een programma dat vandaag werd uitgezonden op RTL7, spreekt Freek
de Jonge kort over de PNVD.
Donderdag 14 december 2006

Geen groot schandaal

RTL-kijkers mochten stemmen op een door RTL aangedragen lijst van tien "schandalen". Onze
partij werd door RTL aangedragen als "pedo partij". Tijdens de uitzending op 14 december op RTL4
bleek de PNVD nummer 9 te zijn geworden in hun lijst van "de 10 grootste schandalen van 2006".
De PNVD wordt niet zo schandalig gevonden als sommige mensen beweren.
plaatje
Woensdag 22 november 2006

Rechtsextremisten

CNSNews.com publiceert het artikel "Pedophile Party Blames 'Far Right' for Campaign Collapse"
(on-line, cache)
Vrijdag 17 november 2006

Columns Grunberg

De afgelopen drie weken schreef Arnon Grunberg in NRC Handelsblad columns over zijn bezoek
aan het PNVD-bestuur. Citaten zijn niet altijd aan de juiste bestuursleden toebedeeld. Zie tevens een
column (on-line, cache) van Rutger H. Cornets de Groot in reactie op Grunberg's schrijfsels.
Dinsdag 14 november 2006

De Jonge: Baan / Lezing

De Jonge raakt plots zijn nieuwe baan kwijt, zonder opgaaf van reden door de werkgever. Alles
verliep goed en er was nog werk in overvloed, dus de reden laat zich makkelijk raden.
Overigens weerhield deze tegenslag De Jonge er niet van om op 15 november een lezing te geven
aan ongeveer 30 leden van Sapientia Ludenda, een studievereniging voor studenten filosofie aan de
Universiteit van Tilburg. Met name vraagstukken aangaande seksualiteit en intimiteit passeerden de
revue.
Dinsdag 7 november 2006

Van Hertum

Ook mevrouw Van Hertum - ze organiseerde eerder een demonstratie tegen de PNVD (zie 10 juni)
en zei later geslagen te zijn door een pedofiel (zie 27 september) - staat in de belangstelling bij de
politie. (on-line, cache) Ook een 25-jarige Amsterdamse doet aangifte tegen Van Hertum. (on-line,
cache)
Vrijdag 20 oktober 2006

Rechtszaak 3

Mevrouw Rietjens dagvaardt ons voor een bodemprocedure (on-line, cache): "het kind wordt in
deze voorfase van het uiteindelijk mishandelen / seksueel misbruik, door liefde van lollies en
zuurstokken en door met het kind kind te willen zijn, ingepalmd" Het lijkt erop dat we de oude
pleitnotities weer uit de lade kunnen trekken.
Donderdag 19 oktober 2006

Groene Amsterdammer

plaatje
De Groene Amsterdammer publiceert het artikel "Hoe Den Haag de pedo's vertroetelde". Enkele
citaten uit het artikel:
"De Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien
jaar. Seks met jongens en meisjes in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens
wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. Het voorstel
werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen.
Een werkgroep van de PVDA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie
'Overheid en seksuele integriteit' stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte
pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. [...] Voor jeugdige slachtoffers van seksueel gezagsmisbruik zou
hetzelfde moeten gelden: pas justitieel ingrijpen na een klacht. [...] Op de vraag of dit voorstel betekende dat een leraar
vrijelijk seksuele contacten zou kunnen onderhouden met zijn twaalfjarige leerling, antwoordde rapportschrijver Cees
Straver in 1996 voor de EO-microfoon: 'Jazeker. Zolang het gebeurt op vrijwillige basis en in de vrije tijd.' Saillant
detail: de 'pedopartij' pleit in afhankelijkheidsrelaties voor een leeftijdsgrens van zestien jaar.
Het rapport van de PVDA-commissie 'Overheid en seksuele integriteit' verdween in een diepe la. Zo diep dat Eric
Jurgens niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de werkgroep. 'Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets.
Maar goed, ik heb in zoveel commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.'"

Zou Jurgens trouwens ook vergeten zijn dat ook hij in juli 2002 stemde tégen het voorstel de
zedelijkheidswetgeving te wijzigen? Vóór de zaak-Dutroux gingen overigens ook de massamedia
nog normaal met deze onderwerpen om. Zie ons uitgebreide document over kinderseksualiteit en
pedofilie.
Maandag 16 oktober 2006

Transcript interview Uittenbogaard

Vandaag werd Uittenbogaard geïnterviewd door een student van de School voor Journalistiek in
Utrecht. We hebben toestemming het transcript, getiteld "De diepgang van een roeiboot", on-line te
zetten. ("Ik zou het geen probleem vinden als jullie het interview willen gebruiken voor jullie
weblog.")
Dinsdag 10 oktober 2006

Géén deelname

De PNVD kan helaas niet deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. (on-line, cache |
on-line, cache) Zie tevens ons persbericht van 9 oktober. Sp!ts publiceerde op 11 oktober een artikel
waarin enkele bestuursleden opnieuw laten weten dat de PNVD over vier jaar weer een poging zal
wagen. Vice Magazine publiceerde op 10 oktober dan toch (zie 30 september) maar een interview,
maar enkel op hun website. (on-line, cache) (Op 15 januari 2009 plaatste Vice Magazine overigens
ook een Engelstalig interview met o.a. Uittenbogaard, over pedofilie.)

plaatje
Vrijdag 6 oktober 2006

PEPER

Op pagina 6 van PEPER (een uitgave van de ASVA studentenunie) van oktober staat een interview
met 'de PNVD'.
Donderdag 5 oktober 2006

Uitzending Netwerk

Ook actualiteitenrubriek Netwerk mijdt expres iedere vorm van diepgang bij een documentaire over
de PNVD. (website, filmpje) (ma-wo had Netwerk gemiddeld 340.000 kijkers, do waren het er
605.000) Tja, en dan krijg je reacties zoals die van Henk Bres. (on-line, cache)
Woensdag 4 oktober 2006

Debat afgelast

Een debat tussen Nieuw Rechts en de PNVD is uit veiligheidsoverwegingen afgelast. (on-line,
cache)
Op 17 juni 2009 zag ook een Nijmeegse studentenvereniging af van een debat: "Ik moet u helaas
mededelen dat het bestuur van N.S.D.V Trivium heeft besloten om het debat geen doorgang te
verlenen. De redenen hiervoor zijn dat wij niet in kunnen staan voor u veiligheid en die van onze
leden. De kans dat het misloopt is voor ons te groot. Mijn excuses voor het aflasten van het debat
en nogmaals hartelijk bedankt voor uw medewerking."
Dinsdag 3 oktober 2006

Aankondiging | Betalingsbewijzen ontvangen | Scherven

Aankondiging documentaire
Op donderdag 5 oktober, vanaf 19.25 uur, zendt actualiteitenrubriek Netwerk op Nederland 2 een
documentaire uit over de PNVD. De Evangelische Omroep (EO) verzorgt deze
donderdaguitzending. Enkele maanden lang volgden verslaggevers van Netwerk het doen en laten
van het bestuur van de PNVD op sleutelmomenten in de aanloop naar de verkiezingen.
plaatje
Ook in de media wordt de documentaire aangekondigd. (on-line, cache)
De PNVD heeft negentien bewijzen van betaling van de waarborgsom ten behoeve van de
kandidaatstelling ontvangen.
Bij voorzitter Uittenbogaard is vanmorgen omstreeks 7.30 uur opnieuw een steen door de ruit
gegaan. De politie is op de hoogte.
Maandag 2 oktober 2006

Gekaapte website

Wat er gisteren precies aan de hand was met onze website valt te lezen in het persbericht van 2
oktober. Ook de media berichtten hierover. (on-line, cache)
Zaterdag 30 september 2006

Vice Magazine | Leidsch Dagblad

Vice Magazine durft de publicatie van een interview met PNVD'ers niet aan.

Het Leidsch Dagblad publiceert, n.a.v. de consternatie van gisteren, het artikel "'Blij als ik 3 oktober
heelhuids doorkom'" (cache)
Vrijdag 29 september 2006

Opruiing in Leiden

Het huis-aan-huisblad Witte Weekblad heeft vele duizenden bewoners van Leiden in detail
geïnformeerd over de woonlocatie van voorzitter Uittenbogaard. Na eerdere consternatie (zie 15
september) was dit de druppel die de politie heeft doen besluiten over te gaan tot permanente
beveiliging. (on-line, cache) Uittenbogaard wees politici in het Witte Weekblad opnieuw op hun
verantwoordelijkheid. (cache)
Woensdag 27 september 2006

Van Hertum

Mevrouw Van Hertum - ze organiseerde eerder een demonstratie tegen de PNVD (zie 10 juni), zegt
in het gezicht te zijn geslagen door een pedofiel. (on-line, cache) Wat er ook speelde, de PNVD is
tegen elke vorm van geweld of bedreiging daarmee.
Dinsdag 26 september 2006

On-line 'pedofielenlijst'

Ronald van der Beek pleit met zijn Partij voor de Jongeren voor een on-line 'pedofielenlijst'. De
PNVD vindt zo'n lijst een slecht idee. (on-line, cache)
Maandag 25 september 2006

Volkskrantblog | Desmet Live

Het laatste woord over de Volkskrantblog van Uittenbogaard lijkt nog niet gezegd. (on-line, cache)
Uittenbogaard legt in Desmet Live (Radio 5) uit waarom de PNVD doorgaat. (stream, mp3)
Woensdag 20 september 2006

Kapotte ruiten

(Bij Uittenbogaard werden ruiten ingegooid; zie 15 september.)
Zaterdag 16 september 2006

Weigering Postbank | Volkskrantblog

In een vandaag door ons ontvangen brief laat de Postbank (ING-groep) weten niet bereid te zijn een
rekening te openen voor de PNVD. Al eerder weigerde ABN AMRO dit (zie 7 september). Later
zouden ook BinckBank en Van Lanschot weigeren.
Uittenbogaard mag blijven Volkskrantbloggen, zo laat de chef van de internetredactie van De
Volkskrant weten. (on-line, cache) Op 19 september volgde toch een e-mail van de heer Bogaerts
aan de heer Uittenbogaard. In de gebruiksvoorwaarden staat dat content voor commerciële,
charitatieve of ideële doeleinden niet toegestaan is. Uittenbogaard's schrijfsels zijn gericht op de
verwezenlijking van idealen, en dat is niet toegestaan. Op 22 september volgde een e-mail: "U bent
geschorst van het Volkskrantblog. U kunt niet meer inloggen tot [...]"
Vrijdag 15 september 2006

Opruiing in Leiden

Voorpost kan worden toegevoegd aan het rijtje groepen dat middels 'naming and shaming' poogt
buurtbewoners op te zetten tegen individuen die de PNVD steunen. (on-line, cache) Na verspreiding
van flyers door deze lieden in Leiden op 19 september, houdt de politie een oogje in het zijl. (online, cache, brief politie) Het liep 20 september kort uit de hand (on-line, cache) maar de rust is
ondertussen weergekeerd.

Donderdag 14 september 2006

CDA wil verbod

Onze reactie op het standpunt van het CDA dat onder meer de PNVD verboden dient te worden (online, cache) valt te lezen in het persbericht van 14 september.
Donderdag 14 september 2006

Programma PvdD

Vandaag presenteerde de Partij voor de Dieren (PvdD) haar conceptverkiezingsprogramma. (online, cache) De PNVD juicht veel van de standpunten van de PvdD toe, en vindt net als de PvdD dat
dierenrechten meer aandacht verdienen en maakt zich daarvoor ook sterk. (on-line, cache)
Dinsdag 12 september 2006

Petitie No Kidding | Pauw & Witteman

Onze reactie op een petitie die No Kidding vandaag aanbood aan de vaste Kamercommissie van
justitie (on-line, cache) valt te lezen in het persbericht van 12 september.
In de avond was het bestuur van de PNVD te gast bij Pauw & Witteman. (website, filmpje) Een
inhoudelijke discussie bleef uit, met dank aan de sympathieke gastheren. In Pauw & Witteman van
13 september kwam de PNVD nog kort ter sprake (link gaat naar tekst). Een transcriptie van de
uitzending van dinsdag vindt u hier.
Donderdag 7 september 2006

Studie De Jonge | Weigering ABN AMRO

De Jonge was 's avonds te gast bij "De staat van verwarring" (VPRO, Nederland 3) om te spreken
over zijn studieperikelen. (website, filmpje, aandenken) (Zie 29 augustus 2008 voor een update over
die uitzending.) Ook Campus TV interviewde De Jonge hierover. (website, filmpje)
Vandaag probeerden De Jonge en Uittenbogaard - met alle papieren (uittreksel KvK en statuten) en
identificaties bij de hand - rond 11.30 uur in Leiden (te Stationsweg 31) bij ABN AMRO een aparte
rekening voor de PNVD te openen. Een bankmedewerkster zei nog een extra papier op te moeten
halen en kwam na tien minuten terug met het bericht: "Helaas kunt u bij ABN AMRO geen rekening
openen. Het computersysteem gaf een melding, ik belde het hoofdbureau, en uit
veiligheidsoverwegingen zien wij het niet zitten." Verdere uitleg kon niet worden gegeven. Een
andere bank kon ons daarna overigens wel van dienst zijn, over een week heeft de PNVD haar eigen
rekening. (Metro, 11 september: on-line, cache)
Maandag 4 september 2006

Studie De Jonge

De RUN weigert zoals verwacht De Jonge in te schrijven. Zodra de officiële brief binnen is wordt
er beroep aangetekend tegen de weigering bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
(on-line, cache)
Zondag 3 september 2006

Kritiek op pers

De pers in Nederland: copy-paste?
Rond 12.00 uur verspreidde het ANP vandaag een bericht met daarin het nieuws dat De Jonge
terecht verwijderd zou zijn van de RUN (zie 2 september). Geen woord daarin over het beroep dat
De Jonge zal aantekenen tegen dit besluit. Rond 13.00 uur is hierover gebeld met het ANP. Hun
reactie: "Ja, de andere kant van het verhaal moet natuurlijk ook gehoord worden." Blijkbaar moet
die 'andere partij' wel zelf opbellen; belachelijk dat het ANP niet even belt of e-mailt! Het ANP mag
rond 15.00 uur het bericht hebben aangevuld, maar het oorspronkelijke bericht is al ge-copy-paste

door allerlei kranten. De Telegraaf heeft nu wel het aangevulde bericht overgenomen, maar deze
krant zet er niet bij dat het een ANP bericht betreft. (on-line, cache) Het Algemeen Dagblad deed
wél navraag. (on-line, cache)
Zaterdag 2 september 2006

Studie De Jonge | Kritiek op media

De bezwarencommissie van de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) heeft gesproken n.a.v. de
hoorzitting (zie 27 juli), en het bestuur houdt voet bij stuk: De Jonge zou terecht van de RUN
verwijderd zijn. (on-line, cache) Zo staat onder meer op teletekst van Omroep Gelderland (2
september, pagina 105). Vanzelfsprekend zal De Jonge tegen dit besluit beroep aantekenen bij het
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Wordt vervolgd dus.
plaatje
Het Reformatorisch Dagblad publiceert het artikel "Bestuur PNVD: Wij zijn meer dan
pedofielenpartij". (on-line, cache) De Volkskrant publiceert het artikel "De pedopartij begrijpt het
onbegrip niet" (on-line, cache) Een opmerking als "Of het kind het prettig vindt zie je zo. Het begint
te lachen of te huilen." maakte overigens De Jonge, en in een ietwat andere context.
Vrijdag 1 september 2006

Persconferentie

plaatje
Vandaag hield de PNVD een persconferentie in Nieuwspoort. (on-line, cache | on-line, cache)
Opvallend positief vinden wij dat de media na afloop ook berichtten over onze kritiek dat de media
naar onze mening voortdurend óver en amper mét ons spreken. Voor ons document "Kies
verantwoorde vrijheid" was gisteren voor het eerst aandacht, en wel in Editie NL. (filmpje) Volgens
een ANP bericht zou overigens een bestuurslid gezegd hebben: "Iedereen is het met ons eens." Die
opmerking is nooit gemaakt.
Woensdag 30 augustus 2006

Flyeractie 2

Vandaag zijn door ons in Utrecht meer dan 2.000 dubbelzijdig bedrukte flyers in brievenbussen
gestopt. (De flyer: zijde 1, zijde 2) Ongeveer 1% van alle Utrechtenaren heeft daarmee een flyer
ontvangen (route: Neude t/m Overvecht). Het werk is vermoeiend, maar mocht blijken dat het ons
de benodigde handtekeningen oplevert, dan gaan we in teams ook andere kiesdistricten langs.
Maandag 28 augustus 2006

Vol goede moed

Inderdaad, wij zetten in op één of meer zetels. (on-line, cache)
Zaterdag 26 augustus 2006

Kinderseksualiteit en pedofilie

De PNVD presenteerde vandaag het document "Kies verantwoorde vrijheid". In dit document zet de
PNVD haar standpunten uiteen over kinderseksualiteit en pedofilie. U kunt het document hier
inzien. Zie verder het persbericht van 26 augustus.
Woensdag 23 augustus 2006

Taboe op pedofilie

Trouw publiceert het artikel "Taboe op pedofilie is 'onmenselijk groot'". (on-line, cache)
Donderdag 17 augustus 2006

Twee aankondigingen

Kies verantwoorde vrijheid
Gedurende de afgelopen maanden is het duidelijk geworden dat met name onze standpunten m.b.t.
kinderseksualiteit en pedofilie bij veel mensen vragen oproepen. We merken dat de discussie,
ondanks dat we geen one-issue partij zijn, steeds blijft hangen op deze onderwerpen. Gebrekkige en
eenzijdige voorlichting over genoemde onderwerpen door de media en politiek vormen vooralsnog
een obstakel voor veel mensen om op de PNVD te willen gaan stemmen. Ook komen andere
standpunten van de PNVD momenteel amper aan bod. Middels een uitgebreid document zullen wij
een poging doen mensen aanvullend te informeren over kinderseksualiteit en pedofilie. Dit
document, genaamd "Kies verantwoorde vrijheid", zal op onze website worden gepubliceerd op: 26
augustus. De PNVD is hoognodig.
Aankondiging persconferentie
De PNVD zal op 1 september, vanaf 14.30 uur, een persconferentie houden in internationaal
perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag), zaal Wandelganger II.
plaatje
Dinsdag 15 augustus 2006

Oproep

In reactie op onze oproep tot discussie en verzoek om interviews ontvingen we vooral veel
afwijzingen.
Zaterdag 12 augustus 2006

Kiesraad

Vandaag ontvingen wij een brief van de Kiesraad met daarin goed nieuws: ons verzoek tot
deelname aan de Tweede Kamer-verkiezingen is ingewilligd.
Dinsdag 1 augustus 2006

P-magazine

P-magazine publiceert het artikel "Kinderen genieten van seks, maar niemand wil dat horen"
(cache)
Maandag 31 juli 2006

Grenzen vrijheid

Het Russische weekblad Newsweek pakt naar aanleiding van onze partij uit met een groot artikel
over de grenzen van vrijheid. (on-line, cache) (Babel Fish vertaling)
Zaterdag 29 juli 2006

Flyeractie 1 | NRC Handelsblad

Het PNVD-bestuur heeft vandaag gedurende ongeveer twee uur in Utrecht gepoogd
intentieverklaringen te verzamelen van mensen die te zijner tijd een ondersteuningsverklaring voor
de PNVD willen tekenen. (on-line, cache) Om verschillende redenen werkte dit niet, waarvan de
twee belangrijkste de volgende zijn:
1. Mensen denken dat we iets willen verkopen en willen daarom überhaupt niet in gesprek ("geen
interesse", "ik heb haast", "jullie willen zeker iets verkopen", enzovoort).
2. Als het wel tot een gesprek komt en het wordt mensen duidelijk dat de PNVD geen "pedopartij"
is, dan wil men begrijpelijkerwijs liever eerst het verkiezingsprogramma doorlezen.
We zullen op andere manieren gaan proberen de intentieverklaringen te verkrijgen.

Ondermeer via de website van de partij. (Uit: Metro, 31 juli)
In reactie op een zeer eenzijdig artikel in het NRC Handelsblad (on-line, cache) schreef
Uittenbogaard een impulsieve, niet mis te verstane e-mail aan de betreffende journaliste. Weblog
"The Logfather" publiceerde naar aanleiding hiervan op 5 augustus een eigen interview (oude link).
NRC Handelsblad plaatste op 3 augustus een kleine correctie.
Donderdag 27 juli 2006

Studie De Jonge

Vandaag vond in het Bestuursgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen een hoorzitting plaats
waar de advocaat van De Jonge toelichting gaf op het bezwaarschrift tegen het besluit van het
College van Bestuur om De Jonge van de universiteit te kicken (zie 15 juni). Het College van
Bestuur zal een heroverweging maken en laat binnen zes weken van zich horen. Wordt vervolgd
dus.
Eerder al liet Jonathan Mijs, voorzitter van de studentenvakbond LsvB, weten: "Ik vind zijn
verwijdering onterecht. De partij waarvan De Jonge bestuurslid is wil bepaalde dogma's aan de
kaak stellen. Dat is toch precies de houding van studenten die je wilt op je universiteit? Het getuigt
juist van een academische scholing dat je een discussie probeert op te roepen. Ik vind dat iedereen
recht heeft op hoger onderwijs, zolang hij zich aan de fatsoensnormen houdt en niet de wet
overtreedt." (Bron: Vox 20)
Vrijdag 21 juli 2006

Kiesraad | OM | Kamervragen PvdA

Op 9 augustus zal de Kiesraad zich buigen over ons verzoek tot registratie van de aanduiding
'PNVD', zo staat in de door hun secretariaat verstuurde ontvangstbevestiging.
Onze partij krijgt bijzondere aandacht van het Openbaar Ministerie. (on-line, cache)
De PvdA stelt enkele kamervragen. Citaten uit het antwoord op deze vragen (publicatie op 14
september, nr. 2079): "Bovendien is mij tot op heden niet gebleken dat het doel of de werkzaamheid
van deze groepering in strijd is met de openbare orde, noch dat de partij aanzet tot geweld tegen
kinderen. [...] Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is het pleidooi in het partijprogramma
voor opheffing van het pedofilieverbod geen strafbaar feit. [...] Aan de in deze vraag vervatte
suggestie tot het verhogen van de drempel of een verscherpte toetsing is mijns inziens geen
behoefte."
Donderdag 20 juli 2006

Artikel NRC.next | PvdA benadert EC

NRC.next publiceert het artikel "Verbod 'pedopartij' zou pas kwalijk zijn". (on-line, cache)
Namens Nederland zit de PvdA met 7 zetels in de Partij van de Europese Sociaal-Democraten
(PSE). De PSE heeft enkele vragen gesteld aan de Europese Commissie.
Woensdag 19 juli 2006

Reportage TED

TED (Created Unlimited Media BV) heeft Uittenbogaard geïnterviewd. De reportage is door TED
aangeboden aan onder meer de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Bij navraag (20 juli, 12.01
uur) laat mevrouw Tappin (producer RTV) weten: "We hebben bij Hart van Nederland en de NOS
geïnformeerd. Hart van Nederland had geen interesse. De NOS zei liever geen aandacht meer te
willen besteden aan de partij. Ze willen de partij liever niet nog meer promoten, ze willen die
verder liever doodzwijgen."

Dinsdag 18 juli 2006

Uitspraak wereldnieuws | Democratie

De uitspraak van de rechter gisteren was, net als onze oprichting enkele weken geleden,
wereldnieuws. (on-line, cache) Terwijl het bestuur de pers te woord stond - voorbeelden: Van den
Berg (on-line, cache), De Jonge (on-line, cache), Uittenbogaard (on-line, cache) - maakte Wilders
zich wederom flink druk. (on-line, cache)
Maarliefst drievierde van de mensen zou graag de democratie om zeep helpen als daarmee onze
partij verboden kan worden. (Bronnen: Stand.nl en Spitsnet.nl, 18 juli, 20.30 uur)
plaatje
Maandag 17 juli 2006

Geen verbod PNVD

De uitspraak (on-line, cache) is in ons voordeel uitgevallen: de rechter staat onze partij toe. (on-line,
cache) Onze reactie op de uitspraak valt te lezen in het persbericht van 17 juli.
Dinsdag 11 juli 2006

Voorkomen geweld

Gisteren stond er een bericht in de krant over een groep neonazi's die een Antilliaan ernstig heeft
mishandeld. Reacties van politici over deze daad blijven vooralsnog uit. De PNVD maakt zich
ernstig zorgen over extreem-rechts geweld. Dezelfde dag was er het bericht dat zwarte basisscholen
steeds zwarter worden. De PNVD heeft in haar partijprogramma opgenomen dat basisscholen niet
gebaseerd mogen zijn op op een religieuze grondslag. Hiermee voorkom je apartheid (en
indoctrinatie). En het verplichte vak omgangskunde kan helpen tegen vreemdelingenhaat.
Vrijdag 7 juli 2006

Kort geding 2

plaatje
plaatje
Onze advocaat veegde de vloer aan met de 'argumenten' van de tegenpartij. (on-line, cache) Zie de
pleitnotities van de advocaat. Derk Walters, NRC Handelsblad, schrijft: "Na afloop van beide
pleidooien vroeg de rechter aan advocaat De Wijn wat er volgens haar nou eigenlijk strafbaar is
aan de PNVD. De ideeën, antwoordde De Wijn. De rechter wees er vervolgens op dat ideeën nooit
strafbaar zijn. Toen De Wijn daarop zei dat deze ideeën bij uitvoering ervan wel strafbaar worden,
antwoordde de rechter dat het niet strafbaar is om wijziging van de strafwet na te streven."
Opvallend is dat Van Engelen onterecht betoogt dat we _enkel_ aandacht zouden zoeken en dat ze
vervolgens zelf opmerkt: "Het maakt me geen moer uit of ik win. Ik heb nu aandacht voor deze
kwestie." Uitspraak van de rechter op maandag 17 juli om 10.00 uur.
Donderdag 6 juli 2006

Controlesysteem stemmachines

Sinds ons Definitief Verkiezingsprogramma on-line ging in mei staat het erin als punt 1.26: er moet
een goed controlesysteem komen voor stemmachines. Vandaag bleek dat meer mensen zich zorgen
maken. (on-line, cache)
Woensdag 5 juli 2006

Stilte voor de storm

Trouw komt met de juiste conclusie: een verbod op onze partij zit er niet in. (on-line, cache) Van
Engelen zet desondanks haar hetze voort. (on-line, cache)
Beste John Hoogerwaard...
U schrijft: "Waar staat de PNVD voor? Voorzitter Marthijn Uittenbogaard zet een en ander uiteen
in het 'politiek document' van de PNVD. Kort gezegd wil de PNVD seksuele contacten legaliseren
met kinderen vanaf twaalf jaar. [...] Kinderpornobezit moet gelegaliseerd worden." Misschien moet
u het politiek document nog eens doorlezen. We begrijpen dat journalisten opgewonden raken bij de
woorden "kinderporno" en "kinderseksualiteit", maar het probleem in onze maatschappij is veel
groter. Probeer het document eens onbevooroordeeld door te lezen.
Woensdag 5 juli 2006

Sekscampagne jongeren

Vandaag begint n.a.v. het onderzoek "Seks is een game" een campagne onder jongeren
(www.netechteseks.nl) die zal duren tot eind 2006. De bedoeling is jongeren te leren over risico's
van online gedrag. Netkwesties concludeert ondertussen dat geen seksuele revolutie is aangetoond,
maar voegen ze toe, "dat wil niet zeggen dat die er ook niet is."
Dinsdag 4 juli 2006

Interview Uittenbogaard

Inder Bugarin van met Mexicaanse blad REFORMA gaat ermee akkoord als we zijn interview met
Uittenbogaard on-line publiceren ("if you give clearly the copy rights to REFORMA I don't see any
problem"), dus bij deze het artikel waarvan REFORMA het copyright heeft.
Vrijdag 30 juni 2006

Davidster

Misschien gaan wij op 7 juli met pedosterren naar het kort geding. (on-line, cache) Rob Muntz heeft
dit vroegtijdig aan de media gelekt, we hadden hem gevraagd de sterren te maken. Hij zegde toe en
wilde er ook een voor zichzelf laten maken, maar bleek ze toch niet te kunnen leveren.
Een reactie als die van IngeB horen we vaker: "Een jodenster opnaaien is gewoonweg bizar en
schandalig. Wel ben ik er voor om op de kleding van dat soort lui een ander merkteken op te laten
naaien. Want ik mot ook geen pedo's in de buurt." Met andere woorden, men vindt het schandalig
als wij de parallel trekken, maar een ster zou men ons graag opspelden. Wie snapt het nog?
Zaterdag 24 juni 2006

Studie De Jonge

De advocaat van De Jonge kondigt juridische stappen aan. (on-line, cache) Buitenlandse
journalisten blijven ondertussen geïnteresseerd, zie bijvoorbeeld dit Griekse interview met De Jonge
(on-line, cache), van de dag erna.
Woensdag 21 juni 2006

Voorbeeldige pedofiel | Weigering Tiscali

Algemeen Dagblad publiceert het artikel "'Een voorbeeldige pedofiel'". (on-line, cache)
Tiscali legt uit waarom ze geen domein voor ons wil registreren: "Reden hiervoor is dat Tiscali zich
niet kan vinden in het gedachtegoed van uw organisatie. Tiscali investeert energie en geld in
internet voor haar doelgroepen inclusief kinderen; het gedachtegoed van uw organisatie sluit hier
in onze ogen niet bij aan."
Maandag 19 juni 2006

Artikel Trouw

Trouw publiceert het artikel "Niet met vreemde mannen meegaan". (on-line, cache)
Donderdag 15 juni 2006

Reacties politiek | Studie De Jonge

Een aantal standaard reacties van politieke partijen aan mensen die informeren over de PNVD. En
nog eentje, van de PvdA. Medio juli kwam het CDA met een andere standaard reactie. Ook
GroenLinks reageerde medio juli.
De Jonge wordt van zijn opleiding gekickt. (on-line, cache | on-line, cache)
Woensdag 14 juni 2006

Italiaanse partij wil verbod PNVD

De Italiaanse voormalige regeringspartij Alleanza Nazionale vraagt om een verbod van onze partij.
(on-line, cache)
Dinsdag 13 juni 2006

Dag Allemaal

Dag Allemaal publiceert het artikel "Schande in nederland! Pedofielen richten hun eigen partij op".
(cache)
Maandag 12 juni 2006

Kort geding 2

Stichting Soelaas en Actiegroep BROVO dagvaarden ons in kort geding.
Zondag 11 juni 2006

Artikel NRC.next

NRC.next publiceert het artikel "Pedofielenpartij? Prima toch". (on-line, cache)
Zaterdag 10 juni 2006

Demonstratie tegen PNVD afgelast

Een demonstratie tegen onze partij wordt afgelast als slechts enkele tientallen mensen komen
opdagen in Den Haag. (on-line, cache)
Vrijdag 9 juni 2006

Afkorting moet anders

De afkorting van onze partij moeten we veranderen, derhalve moeten we ook naar een ander
internet domein verhuizen. (on-line, cache)
Donderdag 8 juni 2006

Oproep aan politici | Interview Uittenbogaard

We kregen geen reacties op onze oproep aan politici om zich uit te spreken tegen bedreigingen aan
ons adres. Update: op 13 oktober dan eindelijk een reactie; per e-mail, van de SGP-fractie.
TED (Created Unlimited Media BV) publiceert een interview (pagina's 6 en 7) met Uittenbogaard,
genaamd "Pedofiel aan het woord". Later zal TED ook nog een filmpje on-line zetten (zie 19 juli).
Woensdag 7 juni 2006

LPF | NS | Steun | Betutteling seksualiteit

Het bestuur van de Vereniging LPF noemt ons misdadigers. Misschien moeten zij eens de artikelen
en boeken van Fortuyn gaan lezen. Fortuyn schreef in "De moderne schandpaal" (Elsevier, 1999)
onder meer dat het willen toestaan van pedoseks een verlicht standpunt is. Lees Fortuyn's artikel:

pdf | html. Overigens heeft Fortuyn zelf geschreven als kind een prettige seksuele ervaring te
hebben gehad met een volwassene (Autobiografie van een babyboomer, 2002).
plaatje
De Jonge had graag bij het kort geding in Den Haag (NVD Beveiligingen versus onze partij)
aanwezig willen zijn.
Helaas liet de NS het afweten. (Bron: NS.nl, 7 juni)
plaatje
Maar liefst 4,9% (n = 551, van 11167) is het met ons eens.
Dat is althans wat deze poll laat zien. (Bron: FOK!, 7 juni)
plaatje
Cora Emens (presenteerde o.m. Beter in Bed, RTL5): "Ik heb al enige jaren contact met N. de
Jonge oprichter van deze nieuwe partij en ondersteun met name veel standpunten van hen over
seksualiteit, seksuele opvoeding en onderwijs. [...] Wanneer houden we nu eens eindelijk op met het
betuttelen van onze seksualiteit? Kunnen we ons dan niet meer herinneren hoe we zelf waren toen
we jong waren?"
plaatje
Dinsdag 6 juni 2006

Oneerlijke concurrentie | Hetze pedofilie

Pastors heeft gelijk: het huidige systeem beschermt de zittende partijen en belemmert toetreding van
nieuwkomers. (Uit: Metro, 6 juni)
plaatje
Genuanceerd stukje over de hetze omtrent pedofilie. (Uit: Metro, 6 juni)
plaatje
Zondag 4 juni 2006

Aangifte Smit?

Smit doet aangifte? Wij hebben nog van niets gehoord. (on-line, cache)
Zaterdag 3 juni 2006

Vreemde poll | Verhuizing Van den Berg

Alsof leden van bijvoorbeeld de VVD vierkant achter _alle_ punten uit het partijprogramma van de
VVD staan. Vreemde opties. (Bron: Planet Internet, 3 juni)
plaatje
In de nacht van 3 op 4 juni is Van den Berg verhuisd, nadat escalatie dreigde. (on-line, cache)
Donderdag 1 juni 2006

Kamervragen Wilders | Kamervragen SGP | Eerste reacties

Wilders, was dat niet de man die de "Partij voor de Vrijheid" wil starten? Vrijheid van
meningsuiting: wel voor Wilders, niet voor ons? Misschien moet Wilders het boek Animal Farm

eens lezen. In het belang van kinderen is het als zij de vrijheid krijgen om seksuele contacten aan te
gaan als ze dat zelf willen. (Bron kamervraag: Parlando, 1 juni)
plaatje
Van der Staaij (SGP) stelt ook kamervragen. Hij vraagt onder meer: "Wat wilt u doen om deze
zorgelijke ontwikkeling te stuiten? Bent u bereid om te bevorderen dat nauwkeurig wordt bezien of
de personen die bij dit initiatief betrokken zijn of worden geen strafbare feiten begaan dan wel
daartoe aanzetten?"
De eerste reacties op onze partij liegen er niet om.
Woensdag 31 mei 2006

Cyberseks tieners

Op de dag dat onze vereniging opgericht werd (zie het persbericht van 31 mei) stond het volgende
op RTL Teletekst. Het grappige is dat net velen begonnen te schreeuwen dat jongeren niet met seks
bezig zijn. (Bron: rtlnieuws.nl, 31 mei)
plaatje
Woensdag 31 mei 2006

Oprichting PNVD

Het Leidsch Dagblad publiceert het artikel "Veel hatemail, maar ook steunbetuigingen voor partij
van pedofielen". (cache)
Dinsdag 30 mei 2006

Eerste artikel over PNVD | Weigering Media Design

Het eerste artikel over de PNVD. (on-line, cache) Mevrouw Holtzer van het AD over de aanleiding:
"Naar aanleiding van het overlijden van Frits Bernard en zijn begrafenis in Rotterdam op
maandag, kwamen wij in contact met Ireen van Engelen. Zij vertelde toen inderdaad over het
voornemen tot het oprichten van de (P)NVD."
In de avond al zegt Media Design ons per e-mail internetdiensten op: "Hierbij zeggen wij onze
dienstverlening aan u en uw organisatie op per 1 juli 2006." In een artikel de dag erna (on-line,
cache) zegt directeur Chris de Waard: "We staan niet achter de inhoud. Die overschrijdt alle
grenzen."
Maandag 29 mei 2006

Stilte voor de storm

De dag voordat de media over de PNVD begonnen, plaatste het AD een stukje getiteld "Seksualiteit
speelt in elke fase een rol". (on-line, cache)

(Recenter nieuws vindt u op het weblog.)
2006
wo 19 april
Nieuwe versie forum.
za 18 februari
Vergadering aspirant-bestuur.
Statuten bijna gereed.
2005
di 20 september
Collecte voor advertentie.
Kunnen we op u rekenen?
za 27 augustus
Informele bijeenkomst (PNVD-dag)
ma 9 mei
Partijprogramma bijgewerkt.
do 5 mei
PNVD Forum on-line.
ma 18 april
Pagina met "Buttons" on-line.
vr 15 april
Pagina met "Links" on-line.
za 2 april
Flyers uitgedeeld in Den Haag.
(D66 partijcongres)
vr 18 maart
Redesign van de website.
2004
za 27 november
Flyers uitgedeeld in Amsterdam.
(Berlage, Keer het tij)
ma 6 september
Partijprogramma bijgewerkt.
zo 9 mei
Partijprogramma bijgewerkt.
za 24 april

Partijprogramma on-line.
Website on-line.
2003
Er is een document beschikbaar over activiteiten in 2003.

