
 
Oktober 2020 
 
De foute vrienden van Steef 
 
De ‘running mate’ van Stefanie Vulders Wij!Oisterwijk , de Forum voor Democratie aanhanger Kim Tjoa, schokte 
dinsdag links en rechts in Oisterwijk. Op Facebook postte hij het volgende bericht: 
 

 
 
Wie wordt hier vermoord door landverraders? Niemand toch. Natuurlijk zijn de gevolgen van de gedeeltelijke 
lockdown heftig, maar deze regering kan niet anders dan de gezondheid en veiligheid te laten prevaleren. Laat Kim 
Tjoa eens met mensen die op de IC werken gaan praten, of met nabestaanden van overledenen aan Covid. 
 
Hij maakte het nog erger door op Twitter het volgende te posten: 
 

 
 
Tjoa meent dus een vergelijk te kunnen maken tussen Covid-19 en de Holocaust: ‘Ondertussen wordt NL vermoord 
(…) Hetzelfde gebeurde in 1940-1945’. Dat is stuitend en onaanvaardbaar. De Covid-19 epidemie en de maatregelen 
van de regering koppelen aan de Holocaust waarbij zes miljoen joden vermoord werden. Te gek voor woorden! Dat 
Stefanie Vulders en haar vader (lijstduwer van Wij!Oisterwijk) zo’n bericht vervolgens delen, en er geen afstand van 
nemen, maakt het er niet beter op. Het toont aan dat de partij van Vulders niet beschikt over enig 
invoelingsvermogen en politiek inzicht. De overige kandidaten van Wij!Oisterwijk, waaronder ondernemer en FvD-lid 
Toin Verhoeven,  hebben zich gedistantieerd van de uitspraken van Tjoa. Daarmee lijkt een splitsing van de kersverse 
partij onvermijdelijk. Toch zullen ze samen op het verkiezingsbiljet staan, want de lijsten zijn ingeleverd. 
 
Na haar uithaal naar alle gemeenteraadsleden en collegeleden, die corrupt zouden zijn, is dit de tweede aanval van 
Wij!Oisterwijk op zittende politici. Het is een trend, die past bij de Alt-right beweging vanuit Amerika. Alle politici, 
behalve Trump, zijn corrupt, marxisten, pedofielen etc. En de pers tot en met het Brabants Dagblad en Oisterwijk 
Nieuws verspreiden het fake-nieuws van die zittende politici. 
 



We hebben eens onderzocht welke personen door Stefanie Vulders op Twitter gevolgd worden. Het is op het eerste 
oog een allegaartje, maar wel met duidelijke rode draad: Trump-aanhangers, tegenstanders van de Covid-19 
maatregelen en fel tegen belastingen en aantasting van de vrijheid van ondernemers: 
 

 
 
X22 report 
Een dagelijks ‘nieuwsmagazine’ dat vooral zinspeelt op samenzweringstheorieën van Democratische zijde die zouden leiden tot een 
economische kladderadatsch . Het magazine steunt Trump: ‘We are not going to let the fake news tell us what to do, how to live, or what to 
believe’. 
 
Ricky Gervais 
Een acteur en standup comedian met ‘harde’ grappen. In zijn optredens uitte hij zijn teleurstelling over het feit dat aids tegenwoordig geen 
dodelijke ziekte meer is. Hij masturbeerde op een baby-Hitler en vertelde dat hij liever kijkt naar een zichzelf bevredigende Louis C.K. dan naar 
‘verlichte’ comedians die niemand beledigen. 
 
Midnight Rider 
Patriot en Soldier of Liberty en natuurlijk ook aanhanger van Donald Trump. Hij vindt Joe Biden een marxist, die met de Democratische Partij 
en het internationale socialisme erop uit is Amerika te vernietigen. 
 
Ivanka Trump 
Assistent van de president van Amerika. Haar vader overwoog in 2016 haar tot ‘running mate’ te maken. Ze figureert nu opvallend in de 
campagne van Trump. Ivanka lijkt voor Stefanie het grote politieke voorbeeld: een zakenvrouw, die via relaties aan de politieke top komt te 
staan. 
 
Dr. Russell McGregor 
Hij vecht op Twitter tegen ‘corruptie’, pedofilie en ‘Satan-politici’. Aanhanger van Donald Trump. 
 
Snow White 
Zij wil leugens voorkomen. Doet dat door de Democraten van van alles en nog wat te beschuldigen. En door overal samenzweerders tegen 
Amerika te zien. Supporter van Trump. 
 
Vincent Fuska 
Familieman (‘Family is everything’), Patriot. The Lord staat bij hem nog net boven Trump. 
 
Tristan 
‘give me Liberty or give me Death’. Hij post berichten van Telegraaf-journalist Wierd Duk, gericht tegen Jaap van Dissel, het RIVM en het OMT. 
Hij is tegen mondmaskers en wil met vliegtuigen uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten. Ook hij is Trump-fanaat. 
 
John F. Kennedy jr. 
Je zou het aan zijn Twitter-naam niet zeggen maar alweer een Trump-fan: ‘Get out and VOTE TRUMP Get out and VOTE REPUBLICAN...Local, 
City, State, Federal VOTE FOR THE AMERICAN WAY’. 
 
Stefan Gaillard 
Medewerker van Stadsbelang Utrecht, een partij die vindt dat inwoners het recht hebben op een overheid die zuinig omgaat met haar geld. 
 
Mises Instituut Nederland 
Zet zich in voor vrijheid, vrije markt en vrede. Vernoemd naar de econoom Ludwig von Mises, die tegen staatssocialisme en voor een klassiek-
liberaal kapitalisme pleitte. 



 
Ronald Plasterk  
Wat krijgen we nu: een PvdA’er in het lijstje ‘volgend’ van Steef? Maar Plasterk is wel zo’n beetje de enige PvdA’er die pleit voor kernenergie 
en uithaalt naar de linkse tegenstanders daarvan. Kernenergie, een programmapunt van Wij!Oisterwijk. 
 
Vera Kichanova 
PhD  student, die zich bezighoudt met grote stadsproblemen en Covid19 niet als een bedreiging maar als een uitdaging ziet voor ‘density of 
cities’. Denkt libertair en is daarin gevormd door Harry Potter. 
 
President Trump en Donald J. Trump 
Geen wonder dat Stefanie ook de beide Twitter-accounts van Donald Trump volgt. Net als Trump zet ze alle tegenstanders in de raad graag 
weg als corrupte lui. 
 
Tom Tacken 
De meest vreemde eend in de bijt van ‘volgend’ bij Stefanie Vulders. Maar ja, ondanks al het gescheld op de traditionele media door de 
Twitteraars die Vulders volgt, is ze politica genoeg om zich te realiseren dat ze vertegenwoordigers van ‘fake-news’ toch nodig heeft om haar 
politieke boodschap buiten de bubbel van Alt-right verspreid te krijgen. 
 
Stefanie Vulders en Kim Tjoa hebben gekozen voor de slogan: ‘een stem op Wij! Is een stem op jezelf’ en in de 
campagne speelt de spiegel een belangrijke rol. Een spiegel? Dat doet ons toch wel erg denken aan Narcissus bij de 
vijver: 

‘Moe van het jagen besloot Narcissus om daar even tot rust te komen en zijn dorst te lessen met het water. Toen hij 
zich voorover boog zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak, maar hij dacht dat het een mooie geest was die 
in de vijver leefde. Zo bleef hij daar zitten, in bewondering starend naar deze verschijning. Hij werd verliefd op 
zichzelf. Hij bracht zijn lippen naar het water in een poging om de verschijning te kussen, hij stak zijn armen uit om 
het beeld te omhelzen. Het beeld vluchtte weg maar kwam terug toen het water weer kalm was en trok opnieuw zijn 
aandacht. Hij kon zichzelf er niet meer toe brengen om van het water weg te kijken, hij dacht niet meer aan eten en 
drinken, of aan rust. Hij probeerde ermee te spreken, maar kreeg geen antwoord. Hij begon te huilen maar zijn 
tranen verstoorden het beeld, waarop hij begon te schreeuwen en vroeg of de verschijning wilde stoppen met hem 
steeds te verlaten. Zo ging het een hele tijd verder, en Narcissus takelde af. Hij verloor zijn kleur, zijn levenskracht en 
zijn schoonheid. Uiteindelijk kwijnde Narcissus helemaal weg en stierf’. 

Wij!Oisterwijk volgt de traditie van de LPF, de PVV, FvD: onderling gekrakeel dankzij de buitensporig narcistische 
persoonlijkheden die er in dat soort kringen altijd wel aanwezig zijn. Narcistisch en wantrouwend, ze zien overal 
complotten van zittende politici en journalisten. Niet alleen Kim Tjoa ligt onder vuur van drie andere Wij!Oisterwijk-
kandidaten. Op zijn beurt nam Tjoa ‘namens zijn partij’ afgelopen week afstand van zijn lijstmaatje Eric Knaapen, 
toen die beweerde dat IND en COA bewust traag werken om de geldstroom en de organisatie draaiende te houden. 
Knaapen bleek daar achteraf ook geen enkel bewijs voor te kunnen leveren.  

Heeft Steef foute vrienden, of zit ze zelf gewoon fout? Ooit begonnen bij Progressief Oisterwijk, maakte ze van haar 
hart geen moordkuil. Alles draaide om Steef. Bij haar eerste speech voor de verzamelde PrO’ers zocht ze net zo lang 
de zaallampen op tot ze het ultieme plekje had gevonden, waar ze het meest kon stralen. Ze dacht iedereen meteen 
tot haar campagneleider of politiek-assistent te kunnen bombarderen. Ervaren PrO’ers die haar coachten, werden 
om de tuin geleid. Nooit stond het belang van PrO bij Steef voorop, het ging altijd om haarzelf. 

Narcissus is onder ons, net als het virus. Stay safe, voter! 

 
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 

http://twitter.com/rooieroeptoeter
http://twitter.com/_Burrie_
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/

