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Uit De Telegraaf/Scheurkalender juli 2004 
 
 

 
‘Tegen mensen die niets weten, valt niet te 
vechten’ 
 
 

 

 

 

 

RemcoCampert 
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Uit De Telegraaf/Scheurkalender mei 2004 
 
 

 
‘Liefde voor de vrijheid is liefde voor anderen’ 
 
 

 

 

 

 

William Hazlitt 
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Uit Management Team december 2003 
 
 

 
‘Onafhankelijke geesten moeten scherper zijn’ 
 
 

 

 

 

 

Advertentie van NRC Handelsblad 
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Uit Het Beste december 2003 
 
 

 
Als de natuur je heeft voorbestemd om te geven, word je 
met open handen geboren, met een hart dat openstaat. En 
al komen er misschien tijden dat je met lege handen staat, 
je hart is altijd vol, en daaruit kun je schenken 
 
 

 

Frances Hodgson Burnett 
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Uit Het Beste september 2003 
 
 

 

‘Plezier voor het hele gezin  
bestaat niet.’ 

 
 
 

 

Jerry Seinfeld 
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Uit Het Beste september 2003 
 
 

 

‘Streef het hoogste na, al moet je ervoor 
op een cactus gaan staan.’ 
 
 
 

 

Susan Longacre, VS 
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Uit De Telegraaf van 2 september 2003 
 
 
 

Scheurkalender: 
 

‘Echt volmaakt krijg je het nooit.’ 
 

 

Lennette van Dongen 
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Uit graficus magazine 1e kwartaal 2003 
 
 

Nederlandstalig (vlaams) gedichtje uit ca. 1100: 
 
‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu 
wat unbidat ghe nu. 
 
‘Iedereen doet het met iedereen, behalve ik en jij, 
komt er nog wat van?’ 
 

 

Vertaald door K. Schippers in NRC Handelsblad 
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Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Niets is zo ergelijk als de rommel van 
een ander.’ 
 

 

 

 

Sue Grafton 
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Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Ook deze tijd zal eens de goede oude 
tijd worden.’ 
 

 

 

 

Godfried Bomans 
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Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Wandelen is even alles laten lopen.’ 
 
 

 

 

 

J. de Ruiter 
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 Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Je kunt niet in twee stappen over een 
afgrond springen.’ 
 

 

 

 

Ana Cristina Gomes 
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Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Het is nooit te laat voor een gelukkige 
jeugd.’ 
 

 

 

 

Gloria Steinem 
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Uit Het Beste april 2003 
 
 

 

‘Van roken ga je dood en als je 
doodgaat, mis je een belangrijk deel van 
je leven.’ 

 

 

 

Brooke Shields 
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Uit Het Beste januari 2003 
 
 

 

De nieuwsgierige mens kijkt en vraagt: 
‘Waarom?’ 
De creatieve mens droomt en vraagt: 
‘Waarom niet?’ 

 

 

Fernando Damásio, Tomar (Portugal) 
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Uit Het Beste januari 2003 
 
 

 

Wie rijk wil zijn moet niet zijn 
vermogen vergroten, maar zijn 
hebzucht verkleinen. 

 

 

 

Plato 
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Uit Het Beste april 2002 
 
 

 

Geluk? Dat is niets meer dan een goede 
gezondheid en een slecht geheugen. 

 

 

 

 

Albert Schweitzer 
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Uit Het Beste maart 2002 
 

Veranderingen, ten goede of ten kwade, 
vereisen altijd moed. Het opgeven van 
oude ideeën, die ons meestal het prettige 
gevoel geven dat we veilig zijn en alles 
onder controle hebben, is helemaal niet 
eenvoudig. 

 

Michelson Borges, Sao Paulo 
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Stelling 
 

 

Een projectleider zonder  
bevoegdheden is als een huisvrouw 
zonder huishoudgeld! 
 
 

Uit de Telegraaf 16 maart 2002 
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Citaat 
 

“Tabaksrook opdringen aan anderen is 
asociaal; een harmonieuze samenleving 
kan alleen rookvrij zijn. Een roker heeft 
alleen recht op zijn eigen longen.” 
 
 

Raf de Rijck, voorzitter van de Belgische niet-

rokersvereniging ‘Rookvrij’ maart 2002 
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Kantoorleed 
 

Maar liefst 23 % van het kantoorpersoneel baalt van zijn 
werkplek. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Dat is bijna twee 
keer zoveel als het aantal bureauzwoegers dat genoeg 
heeft van zijn werk. 
De intense gevoelens van onvrede komen door de 
werkgever. Die heeft alleen oog voor vierkante meters en 
het prijskaartje dat daaraan hangt. (BN) 
 

Uit Bizz 15 maart 2002 
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11 maart 2002 
 

Twee maanden na de fusie. 
 

“Misschien hadden we de  
receptioniste ook moeten zeggen dat we 

gefuseerd zijn.” 
 

Loesje 
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18 januari 2002 
 

 
Cees Budding:  
“Een debat is een veelal verhit gesprek 
waarbij twee mensen tegen elkaar 
praten en naar zichzelf luisteren” 
 

Uit Financials Only 
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18 januari 2002 
 
 

Godfried Bomans:  
“Mensen die veel en onbevangen 
luisteren, hebben ook het meest te 
vertellen.” 
 

Uit Financials Only 
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18 januari 2002 
 

Albert Guinon:  
“ Er zijn mensen die, inplaats van te 
luisteren naar wat men tegen hen zegt, 
reeds luisteren naar hetgeen ze zelf 
gaan zeggen.” 
 

Uit Financials Only 
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18 januari 2002 
 

 
Connie Palmen:  
“Goed luisteren vereist inleving en het 
achterwege laten van vooroordelen.” 
 

Uit Financials Only 
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18 januari 2002 
 

Confusius:  
“Mensen hebben twee oren en één 
mond, opdat ze twee keer zoveel kunnen 
horen dan ze kunnen praten.” 

 
Uit Financials Only 



Stof tot nadenken 
 

Samengesteld door Leo Hooijmans, www.hooijmans-noordwijk.nl 
Bladzijde 28 van 50. Dit dossier is het laatst afgedrukt op 27-11-2004 

(De automatische presentatie kunt u stoppen met Escape) 

18 januari 2002 
 
 

David Frost:  
“Ontwikkeling is het vermogen om naar 
bijna alles te luisteren zonder je kalmte 
of je zelfvertrouwen te verliezen.” 
 

Uit Financials Only 
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20 oktober 2001 

 
 
 

“Als de tijd vliegt. Vlieg mee!” 
 

Loesje 
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4 oktober 2001 
 

“Wist u dat verhuizen, na echtscheiden, 
de grootste stressfactor in een 

mensenleven is?” 
 

RPMS management informatie centrum bv. 
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15 september 2001 

 

“Als je heel diep nadenkt kom je altijd 
bij iets dat niet klopt. 
Als je dus niet diep nadenkt klopt het 
altijd!” 
 

Herman Finkers, AVRO TV. 
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Augustus 2001 

 

“Dat er zo weinig vrouwen topfuncties 
bekleden heeft te maken met het feit dat 
vrouwen tijdiger inzien dat er leven is 
naast het werk. Mannen daarentegen 
wachten op leven na het werk.” 
 

Patricia Hugen, KU Nijmegen. 
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Augustus 2001 
 

Stelling:  
“Internet kan worden toegevoegd aan 
de rij van verslavingen!” 
 

Nanno Swen, Universiteit Utrecht. 
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November 2000 
 

“Kennis is een geweldig ruilmiddel: 
door te delen krijg je er eerder meer 
dan minder van!” 
 

Stelling proefschrift C. 
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Juni 2000 
 

“Goede voornemens zijn altijd nog 
beter dan gezeik achteraf!” 
 

Loesje
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Uit: Het Beste, april 2000 
 

“Echte communicatie vindt plaats 
wanneer mensen zich veilig voelen.” 
 

Ken Blanchard.
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Uit: Avanta Magazine, februari 2000 

 

“Je kunt wel heel intelligent zijn, maar 
niemand ziet je staan als je de taal niet 
spreekt.” 
 
 

Rahma El Mouden, zwarte zakenvrouw van het jaar 1999
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Uit: Theo IJzermans in Intermediair, 27 januari 2000 
 

 

“Het is slecht voor je imago als je het 
niet druk hebt.” 
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Uit: “De ‘Happy Worker’ van Yolanda Eijgenstein” 

 

 

“De echte hoogleraar herken je aan de 
eenvoud van zijn taalgebruik, waarmee 
hij de meest ingewikkelde materie 
uitlegt.” 
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“Help me het zelf te doen.” 
 

Maria Montessori 
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Frans Hiddema 

 

 

“Dwarsliggers houden de trein op de 
rails.” 
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Deepak Chopra 

 

 

“Hou op met nadenken over wàt je ziet, 
denk na over waaròm je het ziet.” 
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Uit: “De gedachten” van Kees Stip/uitg. Bert Bakker) 

 

“Geef je gedachten eens een dagje vrij 
dan komen ze al spoedig op gedachten 
die jij van je gedachten niet verwachtte 
omdat ze niet meer denken zoals jij.” 
 

(overgenomen uit een advertentie van Isala klinieken (9908)) 
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Stelling in de Telegraaf van Overmorgen 10 juli 1999 

(P.P.A. Hedeman Joosten, Universiteit van Utrecht) 
 

“Vragen maakt je dom voor vijf 
minuten; niet vragen houdt je dom 
voor altijd.” 
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Scheurkalender 19 maart 1999 

 

Falen is onbelangrijk.  
Het vergt moed om een idioot van 
jezelf te maken. 
 

Charlie Chaplin 
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Aanspreekbordje gezien op een kantoor in Amsterdam 

16 februari 1999 
 
 

Wie niet buiten roken kan, 
kan buiten gaan roken!! 
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Uit “Het Beste” van februari 1999 

Georg Bernard Shaw: 
Een redelijk mens past zich aan de wereld aan, een onredelijk 
mens blijft proberen de wereld aan zichzelf aan te passen. 
Alle vooruitgang is dus afhankelijk van de onredelijke 
mensen. 

-The revolutinist’s Handbook- 
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Opmerking tijdens een cursusdag in 1983 
 
 

Inspraak zonder inzicht, 
leidt tot inspraak zonder uitzicht. 
 

A. van ‘t Hof  
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Uit “Het Beste” van februari 1999 
Viktor Weisskopf: 
Mensen leren niet door kennis opgedrongen te krijgen. 
Kennis moet worden opgezogen, niet tegen heug en meug 
naar binnen gepropt. Eerst moet de honger naar kennis, de 
belangstelling en verwondering worden opgewekt. Je kunt 
alleen iemand iets leren die graag wil weten hoe het in elkaar 
zit. 

-The Privelage of Being a Physicist – 
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"Het is dom om teveel te betalen, maar het is nog erger om te 
weinig te betalen. Als u teveel betaalt, verliest u wat geld, dat 
is alles. Als u echter te weinig betaalt, zult u vaak alles 
verliezen, omdat het gekochte goed de hem toegedachte 
prestatie niet kan vervullen. De economische wet verbiedt het 
voor weinig geld veel waarde te verkrijgen. Gaat u in op de 
goedkoopste aanbieding dan moet u voor het aangegane risico 
een opslag incalculeren en als u dat doet, heeft u ook genoeg 
geld om iets beters te kopen." 
 

(John Ruskin - econoom - 1819-1900) 
 




