


















 



 



 
 

Beste heer Gitsels, 
 

De democratie blijkt in de praktijk keer op keer een probeersel. Uw kijk op 
democratie is juist en zal ongetwijfeld het resultaat zijn van ervaringen en 
observaties tijdens uw reizen. De landen die om het hardst roepen en het vaakst 
benadrukken dat zij een democratie leven weten zelf wel beter. Een fraai staaltje 
daarvan kan de wereld binnenkort weer volgen tijdens de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. De partij die het meeste geld in kas heeft zal ook deze 
keer weer de verkiezingen winnen. Ik denk niet dat Socrates dit voor ogen stond. 
Laten we het lokaal, dus bij het Arnhemse houden. Vandaag maakte Pro Arnhem ( 
2 zetels) "Kopstuk" Martin van Meurs voor de zoveelste maal en opnieuw te onpas 
bekend dat hij voor het geval er ooit sprake van zal zijn dat in Nederland de 
burgemeester door het volk wordt gekozen,hij voor Arnhem "in de race' zal zijn. Ik 
ben benieuwd of hij die campagne dan net als bij de verkiezingen van 2002 ook 
weer voor de helft door Herman Veenendaal, destijds bestuurslid van Vitesse, laat 
betalen. En of hij daarover dan, vooraf, wel openheid van zaken geeft aan de 
Arnhemmers. Ik heb vernomen dat de verkiezingsborden nu al worden 
gereserveerd. Democratie wordt in veel gevallen gepland onder het motto " het 
volk heeft een slecht geheugen en bovendien hoeft dat de waarheid niet te weten 
als wij hen maar overtuigen ".  
 
Met vriendelijke groeten, Dokter Ziel 
 

5 januari 2007 



 



 
 

‘RECEPT’ VOOR TOM GITSELS 
 

Geachte heer Gitsels, 
Ik ben blij dat u een voorbeeld voor veel van mijn lopend patiënten wilt zijn en niet 
hecht aan het beroepsgeheim. In tegendeel, u staat er op dat uw brieven aan mij 
worden gepubliceerd. Petje af! 
 
Mijn reakties zullen zoals afgesproken kort maar krachtig zijn, het draait tenslotte 
om u. Ik verwacht wel dat u meer details over uw relatie prijsgeeft want op deze 
manier krijg ik een incompleet beeld en kan daardoor geen complete diagnose 
stellen! 
 
Tot spoedig met hartelijke groet, 
 
Dokter Ziel. 

September 2006 



 



 
 
 

‘VERVOLGRECEPT’ VOOR TOM GITSELS 
 

Geachte heer Gitsels, 
 
Ik ben blij te vernemen dat u mijn advies van ruim een jaar geleden om Arnhem 
tijdelijk voor een andere verblijfplaats te verruilen hebt opgevolgd. U geeft zelf al 
aan dat het u goed gedaan heeft maar uit de inhoud van uw brief maak ik toch op 
dat u nog in de afstandfase zit en Vitesse niet kunt loslaten. Wij begrijpen best 
dat uw geel zwarte hart niet zomaar verkleurd maar Ulestraten ligt toch niet zo 
ver van Roda JC uit Kerkrade af en deze club speelt in dezelfde kleuren! 
 
Ik verneem graag spoedig, 
 
Dokter Ziel. 

Oktober 2006 
 



 



 
 
 
 

HERHALINGSRECEPT VOOR TOM GITSELS 
 

Geachte heer Gitsels, 
Voor de ontbrekende ziel van het naoorlogse Arnhem waarover u spreekt, het 
product van de wederopbouw, zijn enerzijds het gebrek aan financiële middelen 
en anderzijds uw oom Burgemeester Matser en zijn kornuiten uit de Arnhemse 
bouwwereld van die tijd verantwoordelijk. Daarbij moet je wel aantekenen dat 
mensen in die tijd waarin sprake was van woningnood al blij waren als ze een flat 
met lavet konden bemachtigen!  Wat bedoelt u in uw derde brief nu precies te 
zeggen? Ik ben benieuwd of u bekend bent met de bijnaam van uw oom bij de 
tachtigplussers van Arnhem? Die was Matser de Patser. Ik begrijp overigens best 
dat u op grond van uw leeftijd in die tijd, ongeveer 10 jaar en als telg uit de arme 
tak niets kan worden aangerekend ! 
 
Voor het overige adviseer ik u uw oefeningen te doen, het wandelen door de 
achterstandswijken. Ter ondersteuning dring er op aan stipt uw medicatie in de 
juiste dosering in te nemen ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dokter Ziel 
 

oktober 2006 


