
Hallo Mhr van de Bosch.  

Leuk dat ik U zo laat op de a o d og tref… 

Vladi ir, ik geef je gee  toeste i g hier te fil e , dus da  eet je dat……. 

Hoezo? 

Je ilt to h dat ik jou el, he,….als jezelf zo der toeste i g allerlei a ipulatie’s met filmpjes 

uithaalt. 

Je was een vroeger een hele leuke dorpsgek, maar nu ga je een beetje, jaaah, je mag natuurlijk zo 

door gaan, maar ik vraag jou ehhh, heb je al 81000 Euro gespaard Vladimir, je hebt nu  

aars hu i ge  a  o ze afdeli g gehad,…e  da  moet je  niet alleen je pijlen op Vincent van de 

Bos h ri hte , er zitte  eer da   e se  a hter, e  og aals,…als je dit pu li eert,… da  krijg je 
nog een waarschuwing en dan gaan we tegen jou een rechtszaak aanspannen (zou U even een beetje 

bij mij va daa ,…ehh..zou U e e  ee  eetje ij ij a daa  ku e  lij e  Mhr a  de Bos h?,……. 

)a htjes…… Jij gaat hier eg lij e  eikel,… 

Hee,… sode ieter op a  (intussen roept op de achtergrond ee  a  ook:   Hee,….) 

Kijk,….Mhr a  de Bos h,…heee kijk, dit doet hij zelf, dat zie je hee (Vladimir spreekt nu ook tegen 

Gemeente werkers) Kijk,…. Gero el  

Ge ee te erker roept: ahh  je oet he  toch et rust late  joh,…….. 

He,….. 

Vladi irrrr,…. Je as ee  leuke dorpsgek, u heel hard et ha de  ro d de o d  JE WAS EEN 

LEUKE DORPSGEK, maar dat is nou een beetje over. 

Nou,… ik i dt het ogal i ti idere d Mhr a  de Bos h. 

Jij bent zelf nogal intimiderend bezig, he, maar goed ik snap dat jij een paar hersencellen mist, ehh, ik 

laat het even zo (onduidelijk)  

Waarom doet U dit Mhr van de Bosch? 

Als ik dit mag vragen? 

Kijk Vladi ir,…er alt et jou iet op ee  or ale a ier et jou te prate ,…te rede ere , ik s ap 
dat je at herse elle  ist, ik eet iet at er et je is ge eurt i  het erlede ,… 

Maar er valt niet met jou op een normale manier te praten. 

Ik zal U ertelle ,……….. 

Da  ka  jij hier eer ee  leuk fil pje a  a ipulere ,…he,…e  da  krijg jij ge oo ,..als jij iet aar 
mij kan luisteren. 

Als jij zonder toestemming a  ij op a es aakt,……. 

U was handtastelijk,…U as,…. Ha dtastelijk,…ik sta hier op ope aar terrei  



Ik sta hier ge oo  etjes uite  te a hte ,…….ik ag to h fil e , ik ag to h fil e ,……. 

O dertusse  roept a  de Bosch og ee  aa tal iet duidelijke zi e , oorde ,/… 

Je komt hier zelf voor ij  eus staa ,…… 

Ik sta ge oo  etjes uite  te a hte ,….hier op het ope are terrei ,…… 

Ik ag to h fil e ,….ik ag to h fil e , …. Ik ag to h fil e ,…….. 

Ik geef je hier ij gee  toeste i g hier ee  fil pje a  te ake ,…… 

Heb je mij nu voldoende gehoord? 

Mhr a  de Bos h,……Mhr a  de Bos h,…… U aakt gestalte o  ij  a era kapot te ake ,…. 

Je mag mensen in hun normale doen en laten filmen, maar als jij nu een interview wenst af te 

nemen, of iets anders, en ik geef daar geen toestemming vooooooohr, dat is dat een geldig juridisch 

iets,…..Vladi irrrrrr,… 

U bedreigde mijn,..U zat aan mijn camera, dat heb ik bij U nog nooit gedaan,..en nu zegt U hetzelfde 

weer,…..ik he  iks, ik he  iks te er erge , uuu,  uuu. 

Jij komt zelf voor mijn neus staan Vladi irrrr,…..je il zelf lijk aar ee  leuke lose-up van mij 

he e , he,…… 

Jaah, ik edoel,…. at is daar is ee? 

U gaat to h i  de Politiek,..? U gaat, U gaat,…….. 

Je ko t to h zelf oor ij  eus staa ,….e  da  oet jij de rolle  iet o draaie ,…. 

Wat jij steeds doet,….ik el jou iet,…he,… 

Nee,….jij pakt zo der toeste i g fil pjes e  a ipuleert dat, he,.. jij eet iet het ers hil tusse  
ij  e  dij ,………jij s apt dus iet dat dat ge oo ,…..diefstal is. 

Uuh uuh aakt  ij  a era kapot,….e  U aakt gestalte,…e  dat doe ik iet, a t ik pro eer 
afsta d te houde ,…. 

Als je hier iets ee doet, he,…da  eet jij dat jij,…… ou jah, hou aar ge oo  op. 

Als jij dit pu li eert, als je hier a  ee  fil pje aakt,…Vladi ir……. 

E  ik he  het u gezegd,…..ik he  het persoo lijk tege  jou gezegd…… 

Uuuhuuuhuu heeft ij edreigd,..U zit aa  ij  a era,…U zit aa  ij  lijf,…..U ko t,..U ko t op 
ij af,… 

Mhr Vi e t,..U zegt dat ik U 8  Euro oet etale ,…ik,…ik,.. ik doe hele aal iks, ik lok 
hele aal iks,….ik ,lok helemaal niks uit. 

Jij zit het zelf uit te lokke ,… 

Dit is uit lokke ,……..uitlokke  



Dit is uitlokke  Vladi irrrrr,……. 

Ik ga U ertelle ,…. 

Heb jij werk trouwens?  

Betaald deze Gemeente voor jou een uitkering? 

Verdie  jij hier geld ee,…he,…da  ka  ik er og een beetje lol in hebben omdat je dan een beetje 

aa  het o der e e  e t,….. 

En waar bent U nu weer mee bezig?  

Als ik mag vragen? 

Ik spreek u et jou,…e  jij stelt to h ook rage  aa  ij,……. Je stelt to h rage  aa  ij,…….? 

Is dit de are, …is dit de ware Vincent,…is dit ou de are Vi e t van de Bosch? 

Is dit nou een wethouder, is dit nou een wethouder, is dit nou een wethouder van een 

ge ee te,…..is dit ou ee  ethouder die de fi a ië  a  ee  Ge ee te oet regele ,….? 

Een beetje hier de aap uitha ge  et ee  pools autootje ro drijde  e  ee  eetje i druk,…..hou 
ge oo  afsta d,…? 

Si ds  jaar is de egroti g u a ie  aa ge o e  door deze raad,….. 

Het gaat hier iet eer o er egroti ge ,…..het gaat op ee  gege e  o e t,…iik kom hier U iets 

rage ,…e , e ,..e ,….op ee  gege e  o e t,….U gaat ad o ate  op ij sture , … aar slaat dat 
op? 

Jij moet geen insinuaties maken en jij moet niet praten over zaken waar jij geen verstand van 

he t,…… 

jij moet niet praten over zaken waar jij gee  ersta d a  he t,…… 

 jij moet niet praten over zaken waar jij geen ersta d a  he t,…… 

E  als jij o er auto’s egi t,….dat is legaal geregeld, dat s ap jij aars hij lijk iet, da  oet je daar 
iet o er prate ,…….. 

Ik heb mijn voorkeur,..dat uh ik uh, ik vindt alleen dat de vertoningvan U. 

Laatste aars hu i g,…als jij dit op i ter et zet,  he,……je he t u a  de afdeli g D66 Stee erge , 
1 waarschuwing gehad , (belachelijk) en die heb jij onmiddelijk opgevolgd,..waarvoor dank,.. 

Maar dat geld niet allee  oor dat fil pje,…dat geld oor alle a dere fil pjes aar jij zo der ij  
toestemming een filmpje van maakt,..he. 

Ik  geef hier gee  toeste i g oor,…je he t ij ook iet ge raagd a  ag ik ,…ehh,…van jou een 

filmpje maken,…. 

Ik e  uite ,…ik mag hier toch een filmpje van maken? 

Nee,…dat ag jij iet,…zoek aar e e  uit at daaro er gezegd is iet,…? 



Nou jah, dat zal ik,…dat zal ik zeker doe ,…….. 

Maar het lijkt u, dat als ik or aal et jou ga prate ,…dat je eg e t,…e  dat jij het lijk aar 

opee s edreige d i dt,…..he,…het is ge oo  klaar,…het is hier helemaal duidelijk voor mij. 

Ja oor ij ook ,…prettige a o d Mhr a  de Bos h,…! 

Van de Bosch vertrekt en spreekt nog wat uit in een taal?????   

 


