
Een EI1 van het EI2 - #1

Hoogdringend verzoek tot

- Ontlichting -

EI1:  Eenvoudig Initiatief - Overkoepelende gebruiksterm voor de acties van het EI2

EI2:  Esthetisch Instituut - Onafhankelijke instelling, opkomend voor 
  (a) het belang van de esthetische gewaarwording en (b) blootlegging van slechte smaak.
Maanzand3: http://maanzand.com - (geen) weblog - hier vindt u meer informatie over het EI2 en haar activiteiten.

*Doorhalen wat niet van toepassing is

 Beste,

 Zoals zovele gezinnen | winkels | bedrijven* in deze einddagen van het jaar, heeft ook u het 
nobele plan opgevat de etalage | gevel | het balkon* van uw woning | zaak | pand* van enige ver-
siering te voorzien, meerbepaald door middel van het aanbrengen van kerstverlichting | slingers | 
plastic kerstman(nen) | (een) feestelijke slogan(s) | ......................* Dat is duidelijk zichtbaar voor 
eenieder die in staat is de hem aangeboren visuele capaciteiten te benutten.

 Versiering en versiering zijn echter twee verschillende dingen, en er zijn - zowel esthetische 
als welvoeglijke - grenzen. Wij van het EI2 zijn van mening dat u deze grenzen overschrijdt. De door 
u aangebrachte versiering tart (a) wat door de goegemeente als esthetisch aanvaardbaar wordt be-
schouwd, en (b) de goede smaak. De door u aangebrachte versiering is overdadig, onnodig en slechts 
met veel moeite draaglijk.

 Vanuit deze optiek, en vanwege het voltallige bestuursorgaan van het EI2, vraag ik u dan ook 
met grote aandrang de door u aangebrachte versiering met onmiddellijke ingang te willen 
verwijderen, dan wel in hoeveelheid of overdadigheid te verminderen. Dit om een serene 
kerstbeleving mogelijk te maken voor iedereen, alsmede de zin voor esthetiek - die ons allen eigen is 
- rechtmatig eer aan te doen.

 Hoogachtend,
 Yuri Maanzand,

 In naam van het voltallige bestuursorgaan van het EI2:
Rundbark Kesters (voorzitter en penningmeester van het EI2, eindredacteur van Maanzand3)
Yuri Maanzand (woordvoerder en persverantwoordelijke voor het EI2, hoofdredacteur van 
Maanzand3)
Miranda Maanzand (ondervoorzitter van het EI2, redacteur bij Maanzand3)
Eustachius Bochtkramp (secretaris van het EI2, redacteur en koffie-bevoorrading bij Maan-
zand3)


