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Door sober te leven en hard werken is Nederland na de oorlog 1940-1945 een vrij, tolerant
en een welvarend land geworden. Met goede sociale voorzieningen.

þÿ �Onder Kabinet Den Uyl mochten de vaak werkloos geworden Turkse en Marokkaanse
gastarbeiders zelfs vrouw en kinderen naar Nederland halen in plaats van dat ze zelf terug
moesten keren naar hun herkomstland. Kregen, zolang het gezin nog in Marokko of
Turkije woonde zelfs langer vakantie dan de Nederlander. Daar de heen- en terugreis
anders teveel vakantie dagen kosten. Onder Kabinetten Lubbers werd zelfs al een royale
gezinsvorming (migratie-huwelijken) mogelijk. Kabinetten Balkenenden gaven Somaliërs
migratiekansen die ze bijna nergens in Europa kregen. Kabinetten Rutte nam tienduizen
den gelukzoekers met hun gezinnen op.

Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen eind jaren zestig en begin jaren zeventig,
toen naar toenmalige en huidige maatstaven de fase vanþÿ�  �de wederopbouw van ons landþÿ �� 

na de Tweede Wereldoorlog echt wel voorbij was. Deþÿ�  �belangrijke bijdrageþÿ �� van de gastar
beiders is ook fictie. Volgens alle beschikbare onderzoek heeft de gastarbeid van Turken
en Marokkanen een zeer onbatig saldo voor de Nederlandse samenleving opgeleverdþÿ �� 
Samenvatting in Elsevier Weekblad 9 augustus 2017. Sip Wynia

Steeds meer geüniformeerde Turken vragen asiel aan. Zeven op de tien aanvragen van
Turken bij de Immigratie- en Naturalisatie-dienst (IND) leidden tot een verblijfsvergunning. 
Het inwilliging percentage in 2018 van 70 procent is bijzonder hoog, zelfs 5 procentpunt
hoger dan voor asielzoekers uit Syrië geldt. Op naar Erdoganþÿ �s kalifaat?

Uit het rapportþÿ�  �Grenzeloze verzorgingsstaatþÿ �� blijkt dat immigratie jaarlijks evenveel kost
als veiligheid en defensie samen. Stevig onderbouwd is berekend dat immigratie
Nederland in een kwart eeuw (1995-2019) ruim 400 miljard euro heeft gekost, oftewel
ruim 16 miljard euro per jaar. Als het beleid niet verandert, zal daar in de periode
2020-2040 nog 600 miljard euro bijkomen. We hebben het hier over netto kosten; de
þÿ �inverdien effectenþÿ �� waarover politici het altijd graag hebben, zijn al verrekend. Samen
vatting Elsevier Magazine 7 mrt 2021 Philip van Tijn.

Daardoor hebben we wel de hoogste accijns van Europa. Cultuur onder Vuur 18-03-2022
We moeten volgens premier Rutte bovendien accepteren datþÿ�  �iedereen in Nederland zal
verarmen Trouw 8 april 2022. Dat zegt iemand die wel een welvaart vast pensioen
heeft en die beslist geen asielzoekers-centrum in zijn woonomgeving wil.

Het is al zo ver dat meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen naar niet-westerse
allochtonen gaat en toch moeten arbeidsmigranten van buiten af het personeelstekorten in
bijvoorbeeld de landbouwsector opvangen. Door de vele kinderen gaat ook een buiten
sporig deel van de kinderbijslag naar niet westerse allochtonen.

Uit bijgaand essay blijkt dat het voor Nederland kwart over twaalf is om onze Joods/
Christelijke beschaving (cultuur, waarden, normen, tolerantie vrijheid en folklore) nog te
redden. Bassam Tibi, Syrische geleerde en praktiserende moslim Nederland is al
hard op weg om een salafistisch land te worden Bassam Tibi, die meer dan vijftig
boeken schreef, is een gelovige moslim. Telegraaf 21 april 2019 Wierd Duk
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Om geschiedvervalsing te voorkomen e.e.a. vastgelegd.
Meegemaakt in 1940-1945: Razzia’s. Onder gewapende begeleiding afvoeren van man
nen. Onderduiken van mijn vader. Hongerwinter in ’s-Gravenhage. Hongertocht door mijn 
moeder, op een gammele fiets, naar Friesland. In de rij gestaan bij de gaarkeuken. Bij de 
gaarkeuken vochten wij als kinderen voor een plaats bij de gamellen om zo met onze 
vingers de laatste restjes er uit te kunnen halen. Soms was alles op en dan ging je naar 
huis met een leeg pannetje. Bloembollen/suikerbieten gegeten. Af en toe warmte van een 
potkacheltje. ’s-Winters was het zo koud dat de “ijsbloemen” ook overdag op de ruiten 
stonden. Regelmatig huiszoekingen. Bombardementen. Vlakbij ons huis zijn een V1 en 
een vliegtuig neergestort. Direct na de oorlog mijn opa op een handkar, naar het kerkhof 
gebracht. In tegenstelling tot “vluchtelingen” geholpen aan de wederopbouw van 
Nederland. Er was toen geen tijd om getraumatiseerd te zijn. Nederlanders die gedepor
teerd waren uit Indonesië (Nederlands Indië) kregen terug in Nederland geen uitkeringen, 
geen huis en AOW was er toen nog niet. Op eigen kracht hebben zij weer een bestaan 
moeten opbouwen. Kinderen uit de Jappenkampen spraken niet over de tijd in de Japanse 
kampen. Er was ook geen 36 urige werkweek. Wel een zesdaagse achturige werkweek. 
Dit in tegenstelling met de nieuwkomers die nu geld, huis en t.z.t. een aangevulde AOW 
krijgen. Onze steden lagen toen, net als nu in het Midden-Oosten, volledig in puin. Het 
was toen: “Niet lullen, maar poetsen”.

Oudere gepensioneerde hebben met hard werken en sober te leven Nederland opge
bouwd tot een vrij, tolerant en economisch sterk Nederland. Via de cao werd toen ook 
verplicht om bijdrage te betalen aan het pensioenfonds. Het pensioen zou welvaart vast 
worden. Helaas is het pensioen al jaren niet meer geïndexeerd. Gepensioneerde hebben 
zo al ruim 30% aan koopkracht ingeleverd.Brussel wil nu dat er een transferunie komt. 
Dan verdwijnt ons pensioen geld van 1400 miljard in een anoniem Europees fonds. Hoog
leraren pensioenrecht luiden al de noodklok. “Als Nederland niet goed uitkijkt dreigt een 
korting op 8 miljoen pensioenen”. Door de oorlog in Oekraïne zal het percentage aan 
koopkracht verlies zeker gaan naar 40%. Er is wel ruim 16 miljard euro per jaar beschik
baar voor opvang van geüniformeerde moslims en zwart/wit denkers die onze waarden, 
normen, tolerantie, vrijheid cultuur en folklore niet aanvaarden.

Talrijke rapporten wezen er op dat ongeveer 10 miljoen inwoners voor Nederland het 
maximum zou moeten zijn. Daarom bevorderde vanaf 1949 (Toen de 10 miljoen werd 
overschreden) de overheid de emigratie van Nederlanders. De overheid betaalde de 
overtocht en men kregen geld mee om makkelijker een nieuw leven te starten. Neder
landers vertrokken naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In zijn nieuwjaar-toespraak 
in 1950 zei PvdA-premier Willem Drees: “Een deel van ons volk moet het aandurven zijn 
toekomst te zoeken in grotere gebieden dan het eigen land”. Koningin Juliana meldde in 
haar troonrede van 1950 dat “De snelle bevolkingsgroei en de beperkte oppervlakte aan 
beschikbare grond een krachtdadige bevordering van de emigratie vereisen”. De zeer 
sociale en bewogen dr. Willem Drees: “Stoppen met immigratie en starten van 
remigratie’’. In de troonrede van 1979 stond zelfs: “Ons land is vol, ten dele overvol”. 
Ongeveer 410 duizend Nederlanders zijn in die jaren uit Nederland vertrokken. Nederland 
is inmiddels al over over overvol. De bevolkingsgroei in Nederland gaat veel harder dan 
voorspeld. In het eerste kwartaal 2022 kwamen er bijna 50.000 inwoners bij, terwijl dat in 
het recordjaar 2019 totaal 15.600 was. Nederland streeft dit jaar af op een groei van 
180.000. Philip van Tijn EM 8 mei 2022: Nederland is zo ongeveer het dichtstbevolkte land 
ter wereld. Ons land zit op 430 inwoners per vierkante kilometer, bijna tweemaal zoveel als 
Duitsland en ruim viermaal zoveel als Frankrijk. Brussel wil nu ook per eind 2022 de deur 
openzetten voor meer Noord-Afrikanen. Prof. mr. dr. Afshin Ellian EW. 29-04-2022: “De
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huidige immigranten uit de Noord-Afrikaanse landen zijn helaas relatief oververte
genwoordigd in werkloosheid. Om even niet te spreken over jihadisme en crimina
liteit”.

Inspecteur-generaal Inspectie Arbeidsmigratie De Boer: “Laat bevolking niet verder 
groeien. Nederland moet stoppen met het aantrekken van arbeidsmigranten. Problemen 
op de woningmarkt - en ook op het gebied van ongelijkheid, stikstof en klimaat - alleen 
maar groter als de omvang van de bevolking stijgt. Het Parool Laurens Kok 7 mei 2022

Niemand kreeg vaker gelijk dan de integere Willem Drees
De legendarische premier is door het Nederlandse publiek, maar ook door historici, 
politicologen en staatsrecht deskundigen uitgeroepen tot de beste premier die we ooit 
hadden. Toen in de jaren zestig, na zijn premierschap, het begrip “verzorgingsstaat” 
populair werd en Drees daarvan het symbool werd gemaakt, tekende hij daartegen 
steevast protest aan. Niet bij de staat, zo benadrukte Drees keer op keer, maar bij de 
burger zelf lag de verantwoordelijkheid om in de kosten van levensonderhoud te 
voorzien. Niet een verzorgingsstaat, maar een ‘waarborgstaat’ diende daarom in 
geval van “wezenlijke onmacht” bestaanszekerheid te verschaffen.Toen de PvA 
onder invloed van Nieuw Links radicaliseerde en begrip begon te tonen voor communis
tische regimes en antidemocratische protestacties, zegde Drees in 1971 zijn lidmaatschap 
op. “Het is in één woord vreselijk. Het is net alsof je met idioten te maken hebt. ” 
Ronduit profetisch waren Drees opvattingen over de komst van buitenlandse arbeiders en 
hun gezinnen. ‘We halen een ongeluk over ons hoofd,’ voorspelde hij in 1974 in een artikel 
in opinieweekblad Accent. Samenvatting Elsevier Magazine 30 juni 2020 Roelof Bouwman

Ruim zestig jaar hebben leden van de verschillende kabinetten en leden van de verschil
lende 1ste en 2de kamers, geestelijke leiders van de verschillende kerken door Nederland 
te laten groeien tot meer dan 17,6 miljoen inwoners landverraad gepleegd. (Wij zijn al hard 
op weg naar de 20 miljoen inwoners) Volgens het CBS werd er in 2021 totaal 80% meer 
asiel verzoeken gedaan dan in 2020.

Met als resultaat te veel bezuinigd op politie, onderwijs, huisvesting, leger, onderhoud aan 
bruggen, kades, gezondheidszorg etc. Het is al zover dat zelfs al in ieder dorp een 
voedselbank is. Niet willen integreren geüniformeerde moslims en zwart/wit denkers heb
ben, zonder dat ze een bijdrage geven aan onze vrijheid, tolerantie en economie, echter 
wel recht op gratis gezondheidszorg, bijstand, huis, t.z.t. aangevulde AOW etc.

Het is inmiddels al zo erg dat nergens in Europa zo weinig IC capaciteit per 100.000 
inwoners is als in Nederland. Duitsland heeft 30 IC bedden per 100.000 inwoners. Het 
Europese gemiddelde is 11,8. Nederland heeft er 6,4. De nieuwe coalitie wil nu al vanaf 
2022 structureel ruim 4,5 miljard euro op de zorg gaan bezuinigen. Wel is het al dat de 
eigen bijdrage voor een verpleeghuis voor een autochtoon, die zijn hele leven hard heeft 
gewerkt, belasting heeft betaald, verzekeringspremie heeft betaald, zuinig heeft geleefd 
kan oplopen tot zeker €.2460,- per maand. Terwijl geüniformeerde moslims en zwart/wit 
denkers gratis worden verzorgd. Door de slechte gezondheid van nieuwkomers stijgt ook 
de kosten van de gezondheidszorg. De inflatie in de eurozone nam in april 2022 toe tot 7,5 
procent. In Nederland bedroeg die 11,2 procent. In Duitsland 7,8 procent, in Frankrijk 5,4 
procent. Nog 130.000 mensen wachten op een uitgestelde operatie (26 januari 2022 
Karina Raaijmakers directeur bij de Nederlandse Zorgautoriteit.)

In 2018 zei de sociaaldemocratische Deense minister-president Mette Frederiksen dat 
het asielbeleid van de EU failliet is. “Het is onze plicht mensen te helpen, maar eveneens 
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om Denemarken te beschermen. Helaas zijn er te veel die hier naar toe komen en niet 
integreren in onze samenleving”. Ned. Dagblad. 20/02/21 De sociaaldemocratische 
Deense minister-president Mette Frederiksen is ervan overtuigd dat asielzoekers de 
sociale samenhang van Denemarken bedreigen. “We moeten ervoor zorgen dat er niet 
te veel mensen naar ons land komen, anders verliezen we onze sociale cohesie”. 
Ned. Dagblad. Ruurd Ubels 27 januari 2021.

Ook de huidige minister van immigratie en intergratie Mattias Tesfaye, zelf zoon van een 
immigrant uit Ethiopië: We willen de Deense welvaartsstaat niet afbreken door ongecon
troleerde asielmigratie”. Dit in tegenstelling met Nederland.

Oppervlakte van Nederland is 41.543 vierkante kilometer. Oppervlakte Denemarken 
42.933 vierkante kilometers. Nederland heeft 17,5 miljoen inwoners. Denemarken 
heeft slechts 5,9 miljoen inwoners. Denemarken heeft in 1 jaar even veel asielzoek
ers als Nederland in 2 weken. Zelfs die paar asielzoekers wil Denemarken, net als 
Engeland, naar Rwanda sturen.

De salafistische islamisering van Nederland gaat kennelijk te langzaam. De IND gaat nu 
zelfs vanaf april 2022 minder streng zijn bij 9000 aanvragen voor gezinshereniging. Ze 
gaan minder zwaar tillen aan het bewijs voor gezinsband. (Elk klein kind weet toch dat zo 
het probleem niet wordt opgelost. Wordt zelfs groter. Nederland wordt nog aantrekkelijker 
voor nieuwe gelukzoekers en er komt nu een nieuwe islamitische stad bij van minimaal 
36.000 geüniformeerde moslims.) Ook deelde Staatssecretaris van asiel Eric van der Burg 
bij zijn werk-bezoek in april 2022 aan het AZC in Velp mede dat het kabinet de wet wil 
aanpassen en dwang inzetten zodat geüniformeerde statushouders sneller een huis 
krijgen. Autochtonen die nu een sociale woning in Utrecht en omliggende gemeenten 
accepteren, staan gemiddeld 11,1 jaar ingeschreven. Voor eengezinswoningen is dat nog 
langer. Woerden en Montfoort voeren de lijst aan met ruim veertien jaar wachttijd. AD 
09-10-2021 Status-houders hebben wel RECHT op een woning en autochtonen niet.
Voorrang voor geüniformeerde moslims die onze cultuur, waarde, normen, 
tolerantie, vrijheid en folklore niet aanvaarden is landverraad en beslist niet 
“barmhartig”.

Nederland steunt islamitisch fascisme
Rijke, machtige, islamofascistische organisaties krijgen van de Nederlandse staat alle 
ruimte. De Grijze Wolven, dat zijn letterlijk Turkse nazi’s, krijgen gemeentelijke subsidie 
‘voor de integratie’. Het is niet alleen een bondgenoot van progressief Nederland, maar 
ook de favoriete partner van de Europese Unie. Milli Görüs. Een cocktail van islami
tisch fundamentalisme en Turks nationalisme. Plus antisemitisme uiteraard. De Milli 
Gorüs-beweging wordt al decennia in het zonnetje gezet door de Nederlandse staat. Zo 
kon ze ongestoord haar tentakels uitsteken. Moskeeën, scholen, culturele organisaties, 
media. Allemaal betaald met uw belastinggeld. Milli Görüs was officieel gesprekspartner 
van de Nederlandse overheid. Tot voor kort kreeg je bij Zilveren Kruis zelfs collectiviteits- 
korting als je lid was van Milli Görüs. ‘Uw zorgverzekering via Milli Görüs Nederland en 
Zilveren Kruis. Milli Gorüs was ook officieel gesprekspartner van de Nederlandse overheid 
voor de integratie’. Elsevier 16 apr 2022 Zihni Özdil

Een beschaving, zo leert de geschiedenis, overleeft alleen als ze meester is over 
haar eigen territorium.

Ook Aziatische landen zijn in conflict met islamisten. Pakistan begon als een seculiere 
staat is nu een islamitisch land. Sinds de dictator Soeharto in Indonesië weg is, is het 
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bergafwaarts gegaan. De hoofddoek heeft het land veroverd (de lange, die als een tent tot 
over de wijde rokken hangt), de moslimterroristen gaan ongelovige opblazen, homo’s zijn 
van de televisie verbannen en terug in de kast gejaagd, en een ongelovige die nog durft te 
roepen dat de moskee lawaai maakt vliegt voor vijf jaar de gevangenis in.’ Degenen die 
denken dat de islam niet hun probleem is, breng ik in herinnering dat het hier om ruim 1 
miljard mensen en talloze landen gaat. Europa is al veranderd in frontlinie in strijd tegen 
islamisme. De groei van het islamisme brengt de wereldvrede in gevaar. De wereld heeft 
een islamprobleem van Indonesië tot Afghanistan en Amsterdam. Elsevier Magazine 
4 jan 2019 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

In Frankrijk mag op scholen een zichtbare uiting van geloof niet getoond worden en ook 
voor medewerkers in overheidsgebouwen geldt een hoofddoekverbod. Tijdens het presi
dentsverkiezing debat op 20 april 2022 stelde President kandidaat Le Pen dat ze bij ver
kiezing een totaal hoofddoekverbod zou instellen. President Macron vreest bij een hoofd
doekverbod, dat er een groot risico is op een burgeroorlog. Zover is de islamisering van 
Frankrijk dat liefdevol opgenomen geüniformeerde moslims de dienst al uitmaken.

Nederland was een vrij, tolerant en economisch sterk land. Waar ieder, ongeacht huids- 
kleur/godsdienst, dezelfde rechten en voorrechten had. Nieuwe inwoners, die liefdevol 
worden opgenomen, mogen ook direct gebruik maken van al onze voorzieningen. 
Vrijheid was in Nederland vrijheid voor iedereen. Een geloof mag nooit een straatbeeld 
beheersen. Een geloof is iets persoonlijk. De openbare ruimte is ook voor een ander 
gelovige en ook voor de niet gelovige. Beslist godsdienstvrijheid, maar niet het 
uniform waar dragers ervan mensen vermoorden omdat ze een ander geloof/geen 
geloof hebben.

Turkije was in 1924 onder Mustafa Kemal beter bekend onder de naam Atatürk (betekent 
“Vader der Turken”) een democratisch land waar Kerk en Staat gescheiden waren. 
Verboden was het om in Turkije uiterlijke religieuze kenmerken op straat of open
bare gebouwen te dragen. Onder Necmettin Erbakan en Recep Tayyip Erdogan is 
Turkije een geüniformeerd islamitische Staat geworden. Recep Tayyip Erdogan: “We 
zullen Europa veroveren via de baarmoeder van Turkse vrouwen” en “Minaretten zijn onze 
bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”.

De van oorsprong Pakistaanse Hameeda Lakho schreef al in 2002 in haar 2de boek: “Er 
is veel te lang getolereerd dat de moslims hun cultuur boven alles stellen, onze 
grondwet als ondergeschikt beschouwen aan hun eigen wetten, normen en 
waarden”.

De bezetting in 1940-1945 door de Duitsers heeft 5 jaren geduurd. De bezet
ting door geüniformeerde moslims gaat zo snel dat Nederland binnen 10 jaar 
niet meer een Christelijk land maar een salafistisch moslim land is geworden.

Een gotspe is dat hier ook personen komen wonen die Nederland een racistisch land 
vinden en die in zwart/wit denken. Dat is racistisch, identiteitspolitiek en discriminatie. Als 
we racistisch waren dan hadden we ze nooit liefdevol opgenomen.

De terreur van de zwart/wit denkers gaat al zover dat de vertaling van het boek “The Hill 
We Climb” van Amanda Gorman in 2021 niet meer vertaald mag worden door Marieke 
Lucas Rijneveld maar door iemand met dezelfde huidskleur. Dit is pas echt racisme.
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De “witte” muzikante Ronja Maltzahn werd om dreadlocks geweerd van Duits klimaat- 
protest. Witte mensen mogen geen dreadlocks dragen omdat ze zich daarmee een deel 
van een andere cultuur toe eigenen. Maart 2022 Dit is pas echt racisme.

“Omroep Zwart” is de uiterste vorm van racisme. In mijn jeugd dachten we niet in kleur. 
We waren allemaal “MENS”. Racisten veroorzaken hier al een tweedeling.

Moslims vinden een hindoetempel in Islamabad “afgoderij” en dus is de bouw stilgelegd. 
Zelf eisen ze vrijheid voor de bouw van een moskee maar geven andere deze vrijheid niet

De Iraanse moslim activiste Homa Arjomand:”Onder het motto dat hoort bij hun cultuur 
zijn uitingen van de politieke islam in Nederland veel te vaak geaccepteerd. In Nederland 
begint het erop te lijken dat cultuur boven de wet staat. Die situatie is barbaars. Het 
verbieden van de boerka en hoofddoek is de eerste stap”.

De Iraanse vrouwenrechten activist Masih Alinejad (45) over de hoofddoek. “Het is niet 
zomaar een stukje textiel. Het is een soort Berlijnse muur, een van de belangrijkste 
ideologische pijlers”. NRC/Handelsblad 7 november 2021

Darya Safai (44) gevlucht uit Iran: “Veertig jaar later valt het monster van het islamisme, de 
politieke ideologie van de islam, ons aan, in ons Europa”. Dat monster moeten we over
winnen. De westerse beschaving mag nooit opgeven. Een hoofddoek is nooit een vrije 
keuze. De sociale druk is erg hoog. Ze zeggen: daarmee:”Dit is mijn identiteit, ik ben 
geen westerling”. We hadden assertiever moeten optreden tegen de hoofddoek. Dan 
hadden we minder problemen gehad”. Samenvatting EW 24 sep 2019 Ron Konterman

In Iran strijden vrouwen voor hun recht om zonder hoofdbedekking over straat te mogen 
gaan en wij nemen niet willen integrerende geüniformeerde moslims (zelfs IS boerka 
dragers) die hun territorium willen uitbreiden, steeds weer op. De moslimjuriste 
Naema Tahir indertijd in de N.R.C.: ”Omdat moslims leven in een universele geloofsge
meenschap die een sterke politieke tendens heeft, zijn veel moslims niet snel geneigd te 
integreren in het land van hun emigratie keuze. Niet de Nederlander maar juist de 
moslima’s zijn degene die zich in de Nederlandse samenleving apart zetten door het 
dragen van een hoofddoek. Zij bewerken de segregatie”.

Nu streven al verschillende steden, zoals Amsterdam, Arnhem, Utrecht, voor het toestaan 
van een hoofddoek bij gemeentelijke handhavers en toezichthouders. Daarbij verlaat 
Nederland de scheiding tussen Staat en Godsdienst. Een hoofddoek doet afbreuk aan 
de onpartijdigheid en objectiviteit. Niet alleen omdat het de religieuze overtuiging van de 
drager toont. Het toont de islamitische overtuiging die bovendien op vijandige voet 
staat met onze christelijke cultuur.

De Turkse archeologe Muazzec Cig stelde in een publicatie in 2006: ”De oorsprong van de 
hoofddoek moet gezocht worden bij de Sumeriërs en niet in de islam of in de openba
ringen van Allah aan Mohammed. De Sumeriërse priesteressen, die ver voor Mohammed 
(ongeveer van 571-623) leefden, droegen de hoofddoek als teken dat ze jonge mannen 
kennis moesten laten maken met hun seksualiteit”. De hoofddoek is volgens de Turkse 
Muazzez Cig: ”Niet om de “eer van de vrouw” te beschermen, maar juist een manier om 
priesteressen te herkennen die met jonge mannen naar bed gingen”.
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Volgens het Europees Hof (uitspraak in juli 2021) mogen werkgevers het personeel 
verbieden religieuze uitingen te dragen. Geïslamiseerd Nederland zal het verbod 
beslist niet uitvoeren. Bang voor aanslagen en terreur.

“Jammer dat Europese linkse intellectuelen die zich continu tegen de macht hebben ge
keerd, over het hoofd zien dat de islam de religie van de macht is. Er vielen ten tijde van 
de profeet en daarna tot heden vele martelaren. “De islam is de religie van de macht en 
van de martelaren van het kwaad”. Prof. mr. dr. Afshin Ellian in EM 20 augustus 2019

De terreur van liefdevol opgenomen geüniformeerde moslims is al zover dat een 
recente vertaling van “De Hel”, het eerste deel van Dantes meesterwerk De “Goddelijke 
Komedie”, in de nieuwe Nederlandse bewerking de profeet Mohammed geschrapt is om te 
voorkomen dat het boek “onnodig kwetsend”zou kunnen zijn. Met de daar dan aan ver
bonden gevolgen van aanslagen. Teksten over de paus, die even kwetsend kunnen zijn, 
hoeven niet verwijderd te worden. Omdat het hier om een van de grootste culturele 
prestaties uit de werelditeratuur gaat is deze ingreep veelzeggend over de tijd 
waarin we nu leven. Dante leefde van 1265 tot 1321.

Yassin Elforkani, imam van de Blauwe Moskee wil al de wetgeving veranderen, zodat 
waarheid vermelden strafbaar wordt. Imam Ismail Abou Soumayyah van de salafistisch 
Quba-moskee in Den Haag roept ook al de overheid op om het beledigen van de profeet 
Mohammed strafbaar te stellen. De waarheid vermelden is langzamerhand niet alleen 
strafbaar, maar ook i.v.m. aanslagen gevaarlijk.

In Nederland was vanaf 2014, uit angst voor terreur aanslagen, verboden voor militairen 
om hun uniform te dragen in het openbaar. Pas in 2018 zag men in hoe laf het was te 
buigen voor moslimterreur.

“Wij moeten erop staan dat wij ons in het Westen niet aanpassen aan de gevoeligheden 
van de moslims, maar dat moslims zich moeten aanpassen aan de liberale ideeën van het 
Westen”. (Ayaan Hirsi Ali in Ketters).

Anouar El Haji en Mohamed Aadroun in de Volkskrant van 20 december 2012: ”De 
racistische werkgever bestaat helemaal niet. Allochtone werkzoekenden hebben geen last 
van racisme maar van een negatief groepsbeeld. De aanpak hiervan begint niet bij de 
werkgever, maar bij de groep. De, helaas al jarenlange, hoge criminaliteitscijfers moeten 
omlaag. Fatsoenlijk gedrag vertonen en zichtbaar je best doen verkleinen niet alleen de 
kans op discriminatie, maar dragen ook indirect bij aan een positiever groepsbeeld”. 
Zover is het al: Als je Nederlands hoort op sommige lijnen van de Rotterdamse metro het 
waarschijnlijk een geëmigreerde Nederlander is.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf” en “Respect moet je zelf verdien” geldt ook voor 
de nieuwkomers.

Volgens actualiteitenprogramma “Nieuwsuur” van oktober 2020 vindt in Frankrijk 75% van 
de moslim-jongeren nu al dat de Sharia waarden belangrijker zijn dan de Franse wet. 
Dit cijfer zal niet veel verschillen van de Nederlandse cijfers. AD van 26 nov. 2020

Imam Suhayb Salam van de omstreden Utrechtse moskee alFitrah is nauw betrokken bij 
het opzetten van islamitisch thuisonderwijs voor kinderen vanaf 3 jaar. Voor elk niveau in 
het onderwijs moet het accent in de eerste plaats liggen op de streng islamitische 
opvoeding van de leerlingen. Onderzoekers concludeerden twee jaar geleden al dat de
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alFitrah moske de aansluiting van bezoekers bij de Nederlandse samenleving 
ontmoedigde. AD 02-10-21 Richard Hoving

Enes Ulusoy wil een nieuwe islamitische middelbare school in de regio Haarlem oprichten 
waar meisjes en jongens gescheiden (past in de islamitische cultuur) in de klas zitten. 
Moslim-jongeren worden op normale openbare middelbare scholen “weggehouden van de 
islamitische cultuur en waarden”. „De westerse filosofie die er wordt uitgedragen, 
strookt in veel gevallen niet met de islamitische”. Telegraaf 3 juli 2021.

De Haagse imam Fares Mokiem staat voor de rechter omdat hij het woord “varkens” 
gebruikte voor ongelovige. “Hij had alleen gepreekt wat andere moslims ook denken”.

Tijs van den Brink EO-presentator in zijn tv-programma Tijs en de Ramadan: “Ik wil niet 
leven in land waar moslims in de meerderheid zijn”. Tijdens mijn onderzoek uiterst 
vriendelijke mensen tegengekomen die vanwege hun geloof vinden dat ik minder 
rechten heb dan zij. En dat vind ik niet fijn”.

De Utrechtse schrijver en journalist Erdal Balci (52) dacht als 11-jarige de vrijheid tege
moet te gaan toen hij met zijn ouders, broers en zussen naar Utrecht emigreerde. “ Mijn 
moeder experimenteerde zelfs met het afdoen van haar hoofddoek. Niets bleek minder 
waar. Volgens de Utrechter kwam hij juist terecht in de gevangenis: de Turkse 
gemeenschap. En het is nu alleen nog maar erger geworden. We dachten dat we 
door naar Nederland te emigreren, we de vrijheid tegemoet gingen, maar het is 
erger. We werden juist teruggeworpen in een tijd die ook voor Turkije al best ver 
achter ons lag. Als de Nederlanders advies nodig hebben, gaan ze naar de moskee. Als 
een Nederlandse jongen zich misdraagt, ga je toch ook niet naar de kerk? Europa is 
verliefd op het idee dat als we aardig doen en iedereen in z’n waarde laten, het wel goed 
komt. Dat is gemakzuchtig en het is de weg die naar de hel leidt, het Midden-Oosten. 
In Nederland stemmen de meeste Turken op Denk of op de nummer 9 van GroenLinks 
omdat ze een hoofddoek draagt. Dat is verontrustend.”Samenvatting Rachel van Kommer 
AD 04/04/2021

Grieks-orthodoxe Aartsbisschop Leronymos van Athene en geheel Griekenland in een 
interview: “de islam is geen godsdienst maar een politieke partij”. Moslims zijn 
volgens hem “Mensen van oorlog” Nederlands Dagblad Hendro Munsterman 15-01-2021

Sylvain Ephimenco stelt in Trouw van 5 januari 2017: “Overal in de wereld zwelt de tumor 
van het moslimgeweld aan”. en verder “De islam is een politieke ideologie die geen vrede, 
maar onderwerping en hegemonie nastreeft”.
Luiz Sérgio Solimeo in zijn boek "Islam en de zelfmoord van het Westen" neigt de islam 
sterk naar agressie tegenover het Westen. Overal waar zij de overhand krijgt, laat zij bar 
weinig ruimte voor anderen.
Maaike van Charante kind van de Schilderswijk in Den Haag in haar boek over de 
Schilderswijk. “Geüniformeerde moslims over de oorspronkelijke bewoners: Die 
onbeschaafde mensen moeten weg”.
Bassam Tibi (Syrische geleerde en moslim): “Waarom verdedigen jullie je niet tegen de 
islamisering? Jullie zijn sukkels”. Tel. 23-02-2019 Wierd Duk)

Halal is nu voor moslims opeens religieus belangrijk. Het is begonnen eind jaren zeventig. 
Tot dan toe aten moslims in Europa gewoon vlees van de slager of de supermarkt. Zelfs 
strikte moslims hadden daar geen probleem mee. Er zijn klassieke fatwa’s van gezag
hebbende imams die het toestaan. Dat verandert dramatisch vanaf 1979. Het jaar van de 
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islamitische revolte in Iran. Khomeini stelde als eis: de slachter moet islamiet zijn, het 
beest moet naar Mekka gedraaid worden en zo leegbloeden en ten slotte moet de slachter 
de tasmiya, een kort islamitisch gebed, uitspreken. Weinig islamieten weten dat nog. Voor 
de verheffing van de Khomeini-standaard tot internationale voedingsnorm zorgde vervol
gens de VN (Wordt geleid door dictators of islamitische leiders). Via de Codex Alimen- 
tarius: “een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en 
Landbouw-organisatie van de Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheids
organisatie)”. De sluipende ‘verhalalisering’ van ons voedsel helpt de islam om hier wortel 
te schieten. Autoriteit’ op te bouwen. Een instrument om het Westen te veroveren.

Offerfeest: dierenmishandeling onder het mom van godsdienstvrijheid.
De hoogste Europese rechter heeft bepaald dat het verbod op onverdoofd ritueel slach
ten niet in strijd is met het Europees recht. Geïslamiseerd Nederland zal het verbod 
beslist niet uitvoeren. Bang voor aanslagen en terreur.

In Nederland zijn van de Syriërs, die in 2014 en 2015 een tijdelijke verblijfsvergunning 
kregen, er al 20.990 met een permanente status en al 8.000 zijn er genaturaliseerd. De 
IND heeft in 2020 bijna 50.000 vreemdelingen (geüniformeerde moslims?) + 7000 door 
adoptie al de Nederlandse nationaliteit gegeven. Ook 10.000 statenloze kregen in juli 2021 
al de Nederlandse Nationaliteit. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Orgaan op
vang Asielzoekers maakte dit jaar al (1 september 2021) 665 alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen gebruik van de opvang. De geüniformeerde families komen daarna.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 42 procent van de 18- 
tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen vijf en half jaar later nog bijstand 
ontvangen. Gezinsherenigers, nareizigers en asielmigranten hebben zelf vaak geen 
inkomen uit een baan. EW 9 okt 2021 Jan Latten

In september 2010 concludeerden hoogleraar Paul de Beer (UvA) en Sociale-zaken 
ambtenaar Sarah Prins al in het economisch vakblad ESB: “We wisten al dat alloch
tonen een grote beroep doen op uitkeringen dan autochtonen, maar nu weten we 
ook dat deze groep dat gedurende hun hele leven doen. Gemiddeld werken ze 2,7 
jaar en genieten 40,5 jaar van een uitkering”.

De 1250 Afghaanse Nederlanders die in september 2021 in Afghanistan waren zijn, na het 
verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit of status, willens en wetens op familie bezoek 
gegaan in Afghanistan. Gevlucht en op vakantie naar het land waaruit je “gevlucht” bent.

De Afghaanse Nederlandse familie Shinwari, gevlucht uit Afghanistan, was op vakantie 
in Afghanistan. Durft te stellen: “Belachelijk hoe weinig de Nederlandse overheid voor 
ons deed”. Afghaanse migranten demonstreerden op 28 augustus 2021 met duizenden in 
Amsterdam. Op het podium werd de Nederlandse regering aangesproken op “mede
plichtigheid” AD 29-08-2021 Wij moeten nu ook nog al de familieleden gaan halen.

De Amerikanen hebben, na de Russen, tevergeefs gestreden voor een toleranter 
Afghanistan. Totaal daarvoor 2000 miljard dollar uitgegeven en er zijn daarvoor 240.000 
Amerikanen gesneuveld. ( AD 31-08-2021) Daarboven komen de gesneuvelden en de 
miljarden die de EU heeft uitgegeven voor een democratisch Afghanistan. Allemaal voor 
niets. Geüniformeerde zullen nooit onze democratie aanvaarden. Hoeveel miljarden en 
hoeveel doden heeft het trouwens Nederland gekost? Afghanistan is zeer rijk aan 
grondstoffen. Het zou een welvarend land kunnen zijn. Helaas voert de geüniformeerde 
Islamitische bevolking nog steeds onderling oorlog.
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“Mijn buurman is militair en heeft in een logistieke functie in Afghanistan gediend. Een van 
zijn taken was het werven van tolken. Zij kregen op Europees niveau betaald (een 
vermogen daar. hcs) en in hun contract stond dat zij zich moeten realiseren dat ze voor 
hun leven moesten vrezen. Ik ben tegenstander om iedereen die betaalde diensten 
hebben geleverd heeft samen het hele dorp en de imman hier naartoe te halen. De islam 
is een gewelddadige ideologie en wij zijn niet verantwoordelijk voor de permanente hell- 
hole die moslims voor elkaar creëren”. Reactie in EM. 2-09-2021

Een aanzienlijk aantal Iraniërs die, nadat ze de Nederlandse nationaliteit hebben verwor
ven, naar de Iraanse ambassade in Den Haag gaan om een Iraans paspoort aan te 
vragen. Het is vreemd dat iemand als hij zes jaar in Nederland is een Iraans paspoort 
aanvraagt, terwijl hij zes jaar eerder een vluchtelingenverhaal heeft verteld.
EM 11/01/2019 Prof. mr. dr. Afshin Ellian Zo gaat het nu ook al met de Afghanen.

Op het voorstel in 2008 van minister Hirsch Ballin om kinderen van allochtonen op hun 
18de jaar bewust te laten kiezen voor het Nederlandschap stelde GroenLinks kamerlid 
Naïma Azouggh:”Op deze discussie krijg ik veel e-mails. Zelfs nieuwkomers uit Iran 
zeggen het Iraanse paspoort te verkiezen boven het Nederlands als het een ver
plichte keuze wordt”. Alleen gekomen voor gratis voorzieningen en kalifaat.

Nederlanders die in 1940-1945 gevlucht waren naar Engeland zijn beslist niet op vakantie 
gegaan naar bezet Nederland. Nee, ze hebben zich aangesloten bij het bevrijdingsleger. 
Veel Engelandvaarders zijn helaas bij de bevrijding van hun Vaderland gestorven.

Verschil tussen geüniformeerde moslims en gevluchte Oekraïners.
- Uit Oekraïne komen vrouwen en kinderen. De mannen blijven achter om te 

vechten voor een vrij Oekraïne. Uit moslims landen komen de mannen (later vrouw 
en kinderen) die onze cultuur, waarden, normen, tolerantie vrijheid en folklore 
verachten.

- In Veenendaal op koningsdag april 2022 zong de 10-jarige Martin uit Oekraïne solo 
het Wilhelmus. Woont met zijn moeder pas vier weken in Veenendaal. Zijn moeder 
vindt het ook belangrijk om snel de Nederlandse taal te leren.
Maria van Bommel EW 30-09-2021 “Heb inburgering gegeven, ook aan vele 
Syrische mensen. De meesten halen het examen helemaal niet maar gemeentes 
doen daar niets mee en ze krijgen een uitkering en alle toeslagen. Wij geven dit 
netjes door maar nogmaals er wordt niets mee gedaan. Dit geldt voor mensen uit 
allerlei moslimlanden. De Afrikanen komen nog net tot ja en nee”. Artsen op de 
spoedeisenden hulp van het Haagsche HMC Westeinde ziekenhuis moeten al 
Turks spreken, daar rond een kwart van de patiënten beperkt of helemaal geen 
Nederlands spreken. AD Den Haag 24/01/18.

Zweedse veiligheidsexpert: “Stop met zwijgen over immigratie”.
Met open armen verwelkomde Zweden de afgelopen jaren immigranten uit het Midden
Oosten en Afrika. Het Noordse land leert nu de keerzijde kennen van die immigratie. 
Etnische bendes waardoor in de grote steden liquidaties en bomaanslagen, meer dan 
honderd in de eerste negen maanden van vorig jaar, aan de orde van de dag zijn. Veilig
heidsexpert Magnus Norell waarschuwt: ”We moeten de problemen eindelijk benoe
men. Nog langer zwijgen is een recept voor sociale onrust”. Ook hier was “Wir schaf
fen das” het devies. Maar in 61 oude wijken zijn de ordehandhavers allang niet meer de 
baas. “We zien dat de verzorgingsstaat onderuit gaat. Dat bejaarde autochtone
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Zweden achter in de rij mogen plaatsnemen”. Alle sociale arrangementen komen onder 
druk te staan: gezondheidszorg, onderwijs en de sociale zekerheid.Je kunt grote aantallen 
personen uit heel andere harde culturen toelaten, maar dan moeten zij wel onze waar
den onderschrijven. De islamisten hebben een lange termijn strategie, zij weten wat ze 
willen, hebben een doel. Open, tolerante samenlevingen als de onze moeten zich realise
ren met wie we te maken hebben. We hebben dit monster gecreëerd en zijn nu bang de 
confrontatie aan te gaan”. Samenvatting Telegraaf Wierd Duk 18 januari 2020

Zover is het al in Europa dat op 13 mei 2022 PVV-leider Geert Wilders en Vlaams Belang- 
kopstuk Filip Dewinter de ’islamisering’ van Brusselse wijken wilde bekijken. Ook het 
beruchte islamitisch stadsdeel Molenbeek. Mocht niet. Te gevaarlijk.

Migratie is geen mensenrecht
“Of er iemand, echt iemand wérkelijk dacht dat de massale immigratie van mensen uit een 
totaal ander deel van de wereld met een totaal andere achtergrond, mensen met totaal 
andere ideeën en totaal andere omgangsvormen, ons ook maar iets zouden opleveren”? 
Dat ze de Nederlandse economie komen verrijken is een inmiddels bewezen leugen; meer 
dan de helft van de bijstandsgerechtigden zijn niet-westerse allochtonen. Er gaan 
miljarden aan uitkeringen naar mensen die nooit een bijdrage hebben geleverd aan de 
opbouw van onze samenleving. Een groot deel van die miljarden verdwijnt dan ook nog 
’ns naar de landen van herkomst van die mensen. En waar een beetje Nederlander eerst 
z’n huis moet opeten voordat ’ie z’n hand mag ophouden, heeft een beetje steuntrekkende 
immigrant een goede casa in het buitenland. Samenvatting Metro 23 okt. 2018 Ebru Umar

Immigratie geen onontkoombaar natuurverschijnsel, maar vermijdbaar
De sociaal-economische beperking van immigratie begint met de totale uitsluiting van de 
verzorgingsstaat voor een bepaalde periode en de toelating tot het systeem voor de 
nieuwe migranten afhankelijk maken van aantal jaren dat een migrant belasting heeft 
betaald. Ook op het gebied van integratie moeten we weerstand bieden en niet 
Nederland aanpassen aan de religie en cultuur van migranten. Dat zou ook tot 
ontmoediging van massa-immigratie leiden. Samenvatting Elsevier Magazine 8 febr. 
2019 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

Terwijl de gemeente Amsterdam een zorgplicht heeft staan er vijfhonderd mensen op de 
wachtlijst voor huishoudelijke hulp. Er zijn enkele urgente situaties waarin hulp bij direct 
mogelijk is. Zoals bij iemand met een levensverwachting korter dan drie maanden. 
Het valt te verwachten dat de wachtlijsten in 2021 alleen maar zullen toenemen. Er zijn 
voldoende mensen die als hulp in de huishouding willen werken. Maar geen geld om hen 
te betalen. Samenvatting Het Parool 10-05-2021 Tjitske Kuiper en Efraïm Hart. 
Zover is het al in Amsterdam dat de traditionele namen voor brandweerkazernes zoals 
Dirk, Nico, Pieter, Hendrik etc. niet meer mogen maar moeten worden Fatima etc.

“Amsterdam is het Zimbabwe van Europa aan het worden” Prof. mr. dr. Afshin Ellian 
Tel. 14/09/2020. “In veel stadswijken van Amsterdam gaan burgers gebukt onder groepjes 
jongeren die met messengeweld, brandstichting en intimidatie de straat onveilig maken. 
De ‘geneugten’ van de multiculturele samenleving.” EM 5 nov 2021 Niels Ottenheim. 
Asis Aynan in Trouw van 16 juli 2017: ”Iedere Marokkaanse Nederlander heeft wel een 
familielid in de drugshandel”. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen.

Parallelle samenleving.
De kloof tussen bewoners van achterstandswijken en de rest van de samenleving dreigt 

11



onoverbrugbaar te worden. Het gaat om gebieden in de vier grote steden, maar ook in 
Eindhoven, Groningen, Zaanstad en Breda. Er moet jaarlijkse een rijksinvestering van 500 
miljoen euro komen. In die wijken liep het thuisonderwijs minder goed daar veel ouders 
de taal niet spreken, kinderen geen eigen kamer of iPad hebben. Samenvatting AD 26 
mei 2021 Peter Groenendijk. Achterstandswijken zijn geüniformeerde moslimwijken 
waarvan de inwoners onze normen, waarden, cultuur, tolerantie niet aanvaarden en 
onze taal niet spreken. Willen alleen t.z.t. een islamitische Staat.
Water naar zee dragen is het steeds weer miljoenen investeren in niet willen integre
rende geüniformeerde moslims. Daarom moet er nogmaals dan bezuinigd worden op de 
gezondheidszorg, thuiszorg etc.etc. Na de oorlog was het heel gewoon dat er voor 
kinderen geen eigen kamer was. Mijn echtgenote sliep tot haar 12de jaar met haar zus 
in één bed. Door sober leven en hard werken is Nederland opgebouwd. Wordt nu al 
afgebroken door geüniformeerde moslims en zwart/wit denkers.

We investeren met import van geüniformeerde moslims in medemenselijkheid maar 
voeden daarmee ook het monster van overbevolking, van te grote druk op de grond
stoffen, voedselbronnen, woningen en milieuvervuiling. Overbevolking door kanslozen, 
zorgt bovendien voor criminaliteit, radicalisering, vervuiling op straat, voedselbanken, 
terreur etc. Omvolken van de grote steden is al geschied. Stop het omvolken van het 
Oosten.

Wie is nu eigenlijk al de baas in Nederland?
Uitspraak van Denk Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu op 10 juli 2018: “Nederlanders die 
zich zorgen maken over de problemen met de multiculturele samenleving, moeten 
maar “oprotten”. Dit is de dank voor onze liefdevolle opvang van deze, in Turkije gebo
ren, geïmporteerde Denk “tuig” Turk. De Marokkaans/Nederlandse PvdA lid Bouchra 
Ismaili van de deelraad-fractie Charlois ondertekende in januari 2008 een petitie van Hij 
ut-Tahir met de woorden “Het word tijd ons te ontdoen van een cultuur die onze islam 
beschadigt en de ware schoonheid van de islam uitdragen. Alleen zo zullen wij 
groeien in onze islam”. Na aanleiding van e-mail aan lokale politici waarin twee uit
spraken van Okay Pala van Hizb ut-Tahrir, zonder verdere toelichting, werden geciteerd 
schreef ze: ”Val dood. Bekeer je tot de islam” en “Jullie zijn hier de allochtonen”. 
Pagina’s zijn helaas met zulke uitspraken te vullen. Met barmhartig zijn laten we geïmpor
teerd tuig hier wonen en gebruik maken van al onze voorziening.

Paul Schnabel, toen directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau: “Wie is er eigenlijk 
de baas in dit land’” Hij bepleitte herwaardering van “het recht van de eerst ingezetene”en 
kritiseerde al te veeleisende immigranten. “Mensen die eerst vragen om als gast binnen te 
komen en zich vervolgens bemoeien met het huishouden”. Nieuwe politieke partijen zoals 
“Denk” groeien op dat vermeende slachtofferschap en dito daderschap. Zij eisen de multi
culturele samenleving als vehikel voor voorrechten. Samenvatting “Diversiteit als dogma: 
hoe multiculti-debat Nederland beheerst” van Syp Wynia EW 10-10- 2018

Met barmhartig zijn laten we geïmporteerd geüniformeerd tuig hier wonen. 
Asia Bibi, de christelijke vrouw in Pakistan die bijna tien jaar gevangen zat omdat zij 
Mohammed beledigd zou hebben. Zij was in het Verenigd Koninkrijk niet welkom, uit angst 
voor “sociale onrust” en uit angst voor aanslagen. Een christelijke vrouw die jarenlang 
onterecht gevangen zat, wordt geen asiel aangeboden omdat men vreest voor aan
slagen. Hoever laten we ons zelfs hier intimideren als een vrouw die zonder meer asiel 
zou moeten krijgen, omdat grote groepen geüniformeerde moslims in Pakistan dreigden 
haar te doden zodra zij vrij kwam, vervolgens in het zogenaamde ‘vrije Westen’ niet 
welkom is uit angst voor repressies hier van geüniformeerde moslims.
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De bekende Franse islamcritica Zineb el-Rhazoui durft het weekend van 30/31 augustus 
2019, wegens dood bedreigingen door geüniformeerde moslims, niet voor een spreek 
beurt naar Nederland te komen. Ze is een van de overlevende van de jihadistische terreur
aanslag op de reactie van het tijdschrift “Charlie Hebdo”. Ze was uitgenodigd door het 
Amsterdamse debatcentrum “De Balie” voor een meerdaags festival over vrouwenrechten 
en vrijheid van meningsuiting.

Homodiscriminatie Amsterdam.
Uitschelden, geweld en bedreiging thuis: het is voor homo’s in Amsterdam de normaalste 
zaak van de wereld geworden. Rapport van Bproud en Public Mediation in opdracht van 
de gemeente Amsterdam. Elsevier Weekblad 21 jul 2021_Fleur Verbeek

Het rapport was al in februari opgeleverd. GroenLinks wethouder Rutger Groot Wissink 
maakte het expres pas in juli, vlak voor de vakantie, openbaar. Annabel Nanninga: “Het 
verstoppen van een rapport waarin de link wordt gelegd tussen allochtone jongeren en 
geweld tegen Ihbt’ers en de mishandeling van tiener Frédérique zijn onderdeel van het 
zelfde probleem. Bestuurders en politici kijken weg van de oorzaken”. “Allochtone 
jongere zijn de olifant in de kamer”.

Lale Gül, van Turkse komaf, in haar boek ”Ik ga leven”: ”Ik wil niet in een land wonen waar 
de meerderheid moslim is”. Ze vertelt over de indoctrinatie op de koranschool van Milli 
Görüs waar ze tussen haar zesde en zeventiende elk weekeinde zat. Gül: “Wat wel moet 
stoppen is de immigratie uit moslimlanden. Ik ken geen islamitisch land waarvan ik 
denk: dat is fijn leven daar”. Gül kreeg tijdens koranlessen te horen dat vrouwenbesnij
denis past binnen de islam, vrouwen mannen moeten gehoorzamen en dat mannen 
een “corrigerende tik” mogen uitdelen. De imam zou Nederland hebben afgeschilderd 
als verderfelijk “homo-paradijs”, waar vrouwen als loslopend vee bij Jan en alleman 
in bed belanden”. Haar streng islamitische ouders hebben haar verstoten. Ze is duidelijk 
het bewijs van een falende intergratie. Lale Gül overweegt nu zelfs al, om voor haar veilig
heid, te verhuizen naar het buitenland: “Krijg nog steeds bedreigingen”. AD 13/04/2022 
Zihni Özdil: “Prachtig geschreven, maar wel een beetje braaf. De werkelijkheid van 
de Turkse segregatie is nog veel erger dan hoe zij het opschrijft”. EM 05-05-2021

Katiana Kayvantash, Iraanse nieuwkomer, vreest al dat ze ooit Nederland zal moeten 
verlaten omdat Nederland dan een salafistisch land is geworden. Telegraaf. 08/02/2020. 
Keyvan Shabazi gefolterd uit naam van de politieke islam is gevlucht uit Iran naar 
Nederland en ook al bezorgd om de toekomst van de westerse democratieën. Telegraaf 
29/10/ 2020.

Drs. Ayaan Hirsi Ali gevlucht uit Somalië naar Nederland en van Nederland naar 
Amerika. In haar nieuwe boek: “Immigratie uit met name Islamitische landen zet de 
zwaarbevochten vrijheden van Europese vrouwen onder druk”. Ze vaart uit tegen de 
westerse tolerantie voor de komst van intolerante migranten en tegen de heersende 
politieke correctheid, tegen autoriteiten die wegkijken en feministen die niet zien hoe hun 
eigen verworvenheden worden aangetast. Het Westen past zich aan de intolerantie aan.

De Palestijnse moslims uit Gaza hebben nu ook al het recht op een verblijfsvergunning 
omdat de humanitaire ondergrens is bereikt. Nog meer jodenhaat importeren we.
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Het is zover al in Nederland dat op 12 mei 2021 in Den Haag door een grote menigte, 
tijdens een anti-Israël-demonstratie, de Israëlische vlag uit de vlaggenmast werd gehaald 
en verscheurd onder het roepen van Allah Akbar.

Het is al zover al in Nederland dat op 6 juni 2021 een kind midden op de Dam in 
Amsterdam op de vlag van Israël spuugt en daarna zijn middelvinger opsteekt. Aange
spoord door twee geüniformeerd moslima’s. Het is schokkend dat kinderen van 
geüniformeerd moslims hier met zoveel haat worden opgevoed.

“Er komen allochtone kinderen op school, in groep 1, ze kennen nagenoeg geen 
Nederlands maar wel vieze k** Jood”. Maria van Bommel EW 23 juni 2021 
Geen Joods monument in Westland uit vrees voor antisemitisme. Ad 12-08-2021. 
Zijn geüniformeerde moslims een aanwinst voor een vrij en tolerant Nederland?

In Nederland demonstreerden in mei 2021 familieleden van de geüniformeerde 
soldaten van Mohammed, met Palestijnse-, Turkse- en witte kalifaat vlaggen. In 
Amsterdam en in Utrecht werd zelfs de leus ‘Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish 
Muhammad, sa ya’ud’ gescandeerd. Betekent: “Joden herinner je Khaybar, leger van 
Mohammed keert terug.” De leus verwijst naar plaats Khaybar waar Mohammed een 
Joodse stam uitmoordde in 628.

Karl Lagerfeld de Duitse modeontwerper over het immigratiebeleid.” Je kunt niet miljoe
nen Joden vermoorden om vervolgens miljoenen van hun ergste vijanden binnen te 
halen”. In Nederland klinkt al: ”Dood aan de joden” Antisemitisme zegt alles over 
ons beschavingsniveau nu geüniformeerde moslims hier de dienst uitmaken..

Op 11 februari 2021 is tegen de 31-jarige geüniformeerde jihadbruid Yousra L. uit 
Uithoorn, een moeder van drie kinderen, een rechtszaak omdat ze na terugkeer uit Syrië 
een jihadistische groep op het social-media netwerk Telegram runde. De groep Green- 
bergs draagt het gedachtegoed van Islamitische Staat uit en roept op tot de gewapende 
strijd en het plegen van aanslagen. Met een handleiding voor het doorsnijden van de hals. 
Op een filmpje was te zien hoe vier gevangenen in oranje overall levend werden verbrand. 
Ook werd er een oproep verspreid om een aanslag te plegen op een kerk in Hilversum. In 
de app-groep worden berichten van het persbureau van IS gedeeld en filmpjes, onder 
meer van een zelfmoordaanslag en instructies voor het maken van een bomgordel. 
GreenB1rds richtte de dreigingen met aanslagen specifiek op Nederland. Dat leverde 
bijvoorbeeld de tekst op: “Varkens van Nederland, jullie moeten binnenkort betalen. Onze 
slapende cellen komen nu in beweging. Binnenkort geven we jullie de groeten. Jullie 
dachten veilig te zijn? Denk daaraan als we zeggen: we zullen wraak nemen. Laten we dit 
bloedige spelletje spelen, oh varkens. We zullen wraak nemen voor onze zusters en 
broeders en voor onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem”.

“Werk in het onderwijs en heb toch echt meegemaakt dat ik in de ochtend geschiedenis 
had gegeven, over de tweede wereldoorlog en de joden vervolging. s’Middags ouders van 
allochtone leerlingen op bezoek met zeer dreigende taal want ik had tegen hun kinderen 
gelogen. De toenmalige directeur vond dat we dit onderwerp dan maar niet zo moesten 
toelichten, voor de goede vrede, dit was in de negentiger jaren op een school in 
Eindhoven’' Reactie Maria van Bommel op een artikel in Elsevier Magazine.

Een comité van de VN dat rassendiscriminatie onderzoekt, maakt zich zorgen over de 
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situatie op Nederlandse basisscholen. Leerlingen met een migratieachtergrond zouden 
gediscrimineerd worden als ze hun moedertaal spreken. Nederlands Dagblad 2-09-2021 
Denk en GroenLinks pleiten daarom in november 2021 voor een initiatief voorstel 
dat kinderen die op hun vierde nog Nederlands moeten leren onderwijs krijgen in 
hun “thuistaal”, zoals Turks of Arabisch. “Denk” en “GroenLinks” bevorderen zo de 
segregatie. In Nederland spreken we Nederlandse taal en niet de taal van de 
geüniformeerde bezetters.

Christenen zijn de meest vervolgde groep op de wereld
Jeremy Hunt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken:“De ongemakkelijke waarheid is 
dat de overgrote meerderheid (80 procent) van de vervolgde religieuze gelovigen 
christenen zijn”. “We hebben allemaal geslapen als het gaat om de vervolging van 
christenen.” De vervolging van christenen leidde afgelopen twintig jaar tot een uittocht uit 
het Midden-Oosten. Een eeuw geleden vertegenwoordigden christenen 20 procent van de 
bevolking in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar dat sindsdien het aandeel gedaald 
is tot minder dan 4 procent.
De jihadistische Fulaniherdersstam en terreurgroep Boko Haram zijn verantwoorde
lijk voor de Christen vervolging in Nigeria. Uit een rapport van de International Society for 
Civil Liberties & the Rule of Law bleek dat de teller van het aantal moorden op christenen 
dit jaar (2021) op 3462 staat, terwijl vorig jaar in Nigeria in totaal 3530 christenen werden 
gedood. Dat zijn er zeventien per dag en het hoogste aantal sinds 2014.
John Allen in zijn uitvoerig gedocumenteerd boek “The Global War” : “Christenen zijn 
de meest vervolgde groep ter wereld. Er zijn vele duizenden slachtoffers per jaar, maar er 
is weinig aandacht van de media hierover”.
Pilar Rahola in het boek “SOS Christianos”: “Het Westen negeert de grote christen
vervolging die momenteel plaatsvindt over de hele wereld, van Afrika tot Azië en in het 
Midden-Oosten, omdat christenen nooit slachtoffer kunnen zijn in de ogen van westerse 
mensen. Het wordt vaak gekwalificeerd als een vorm van ‘slOimiofobie!’, omdat de 
vervolging van christenen vaak in islamitische landen, zoals b. v. Afghanistan, Pakistan, 
Soedan, Somalië, Libië, Jemen, Eritrea en Iran, gebeurt. Het lijden van de christenen in 
Nigeria of elders in de wereld wordt geframed als ‘exti-eem-rechtse sentimenten’. Hoeveel 
islamitische aanslagen er ook zijn, Brussel, Parijs, Nice, Madrid, Stockholm, New York, 
Boston, Cairo, Alexandrië, Bagdad, Ankara etc.etc., hier mag je niet bang voor zijn want 
dat heet ‘s;aimiofot)e>’.
Januari 2021: Open Doors-directeur Maarten Dees maakt zich geen illusies: de christen
vervolging blijft toenemen. ‘Dat is niet te keren. “Cijfers over vervolging te groot om te 
bevatten. In een jaar tijd werden wereldwijd 4761 christenen om het leven gebracht. Dat 
zijn 1778 slachtoffers meer dan het jaar ervoor.
Door geüniformeerde moslims worden er in Pakistan elk jaar er meer dan duizend 
minder jarige meisjes ontvoerd en gedwongen bekeerd tot de islam. Ned. Dagblad 
Wilma van der Maten 21 nov. 2020
Twee Pakistaanse christelijke zussen van 26 en 28 jaar zijn dood gevonden na 
weigering moslim te worden. Nederlands Dagblad 13 januari 2021 Hendro Munsterman
De Afrika specialist bij Open Doors Illia Djadi: “Ontken Christus en word moslim”. Dat 

is in Afrikaanse landen de deal om te blijven leven. Christelijke gemeenschappen slaan op 
de vlucht, terwijl het Westen wegkijkt. Ned. Dgbld 13-01- 2021 Ruth van der Kolk

Volgens Stichting Gave, een christelijke organisatie die hulp biedt aan migranten, 
krijgen christenen in 75% van de migranten-centra te maken met discriminatie. In 
67% van de centra komen (doods)bedreigingen voor en in 33% is er sprake van 
fysiek geweld. Volgens de stichting, die 28 asielcentra onderzochten, zijn moslims 
verantwoordelijk voor het geweld en de bedreigingen van de Christelijke asiel
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zoekers. Het is al zover dat de COA adviseert in de “kast” te blijven daar ze anders 
de veiligheid niet kunnen garanderen.

Minister Kaag (D66) vindt specifiekere aandacht voor christenvervolging niet nodig. Ook 
deelt ze de stelling dat christenen de meest vervolgde groep ter wereld zijn niet. Daar 
vervolging geschiedt door geüniformeerde moslims is ontkenning van de feiten voor haar 
de enige uitweg om geüniformeerde moslims te beschermen.

In 1963 heeft Europa een Associatieverdrag met Turkije afgesloten waardoor geünifor
meerde Turkse moslims die naar Europa gaan extra rechten krijgen. Het zorgt er voor dat 
Nederland de geüniformeerde Turkse moslims niet kan verplichten een inburgeringscursus 
te volgen. Niet Nederlands sprekende geüniformeerde Turkse moslims krijgen wel de 
Nederlandse nationaliteit. De geüniformeerde, niet willen integrerende Turkse mos
lims, zijn een zeer groot gevaar voor een vrij, tolerant en economisch sterk 
Nederland. Medeondertekenen was het ergste landverraad dat ooit gepleegd is. Je 
geeft geen Nederlanderschap aan burgers die onze taal niet spreken, onze cultuur, 
beschaving, tolerantie en folklore niet aanvaarden. Vaak zelfs geen bijdragen geven 
aan onze economie. Kabinetten Marijnen, Cals, Zijlstra,De Jong, Biesheuvel 1 en 2, den 
Uyl, van Agt 1,2 en 3, Lubbers 1,2 en 3, Kok 1 en 2, Balkenende 1,2, 3en 4, Rutte 1,2, 3 
en 4 zijn verantwoordelijk voor voortzetting van het ergste landverraad in de geschie
denis van Nederland.

“Voor jonge Turken doet Nederland er niet toe. Turkse Nederlanders zijn in hun contacten 
hoofdzakelijk gericht op de “eigen groep”. Fysiek leven ze in Nederland maar Turkije is 
vaak het enige land waar zij zich werkelijk om bekommeren’Zihni Özdil Volkskrant 7 
November 2011

In 1975 heeft Europa een verdrag afgesloten dat toen door 200 afgevaardigde van de 
toenmalige EEG, in Straatsburg, in ruil voor levering van olie, een pro-Arabische resolutie 
werd aangenomen. In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie 
actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa 
te exporteren. De tekst benadrukt “De grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te 
bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden’, en draagt de lidstaten op om 
aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven. De pers moet worden ingeschakeld 
om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten en de academische wereld moet 
worden gemotiveerd om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische 
cultuur aan de ontwikkeling van Europa’Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting 
van moskeeën, Islam scholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke 
instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren”.

Als men de bijbel en de koran vergelijkt dan moet het nieuwe testament (de vreedzame 
leer van Jezus) naast de 600 jaar latere zeer wrede, hardvochtige leer van Mohammed 
worden gelegd. Mohammed predikte zijn religie gedurende dertien jaar en vergaarde 
slechts 150 volgelingen. Toen hij overging op politiek en strijd, werd hij binnen tien jaar de 
eerste heerser over Arabië. Zijn succes kwam alleen voort uit het voeren van oorlogen.

Mohammed heeft in tien jaar tijd 8 grote veldslagen geleverd,18 overvallen uitgevoerd en 
38 andere militaire operaties gepland. Na Mohammeds dood hebben zijn aanhangers de 
bevolkingen van 28 landen aangevallen en veroverd. Dagelijks nog plegen geünifor
meerde moslims religieus geweld tegen hindoes, joden, boeddhisten en christenen. 
Cultuur onder Vuur 05-02-2022.
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Vrijheid van Godsdienst hoort bij een beschaving. Iemand van zijn leven beroven is 
verboden. Waarom valt de vertolker van een Godsdienst niet onder deze regels? Als 
Hitler (die Mohammed bewonderde) zijn ideologie, net als Mohammed, een godsdienst 
had genoemd dan mocht er ook niet meer gesproken worden over de oorlog 1940-1945, 
de concentratiekampen en het martelen van gevangenen incluis. Verboden is het om een 
hakenkruis te dragen, waarom is een hoofddoek wel toegestaan. Toch een deel van het 
uniform van legerleider Mohammed.

Christus was een in vrede levend persoon en de 600 jaar later levende Mohammed had 
als krijgsheer de regel dat het gewijde doel de profane middelen heiligt; oorlog, politieke 
moord en het martelen van gevangen incluis. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn toch 
ernstige misdrijven? Hitler deed hetzelfde als Mohammed en IS nu. Dat vinden we 
terecht misdadig en strafbaar. Mohammed die het zelfde deed is echter een heilige.

Recht is recht. Krom is krom.

In 1940-1945 was er de angst voor de soldaten van Hitler. Nu voor de geüniformeerde 
moslims van Mohammed. Een verkeerd woord over de islam en je wordt bedreigd of zelfs 
vermoord. De islam overheerst met kleding en geluid de openbare ruimte. Geüniformeerde 
moslims hebben geen tolerantie voor andersdenkende en doen veel aan geschiedverval
sing. Vrij en tolerant is Nederland niet meer. Persvrijheid is ook al verleden tijd.

Geüniformeerde moslims doen mij denken aan Duitse soldaten die mannen uit onze buurt 
uit hun huizen haalden en voor ons huis, omringd door soldaten met geweer in de hand, 
verzamelden. Even later werden onze buurtbewoners via vrachtwagens afgevoerd. Een 
aantal zijn na de oorlog helaas niet meer teruggekeerd. In mijn jeugd de geüniformeerde 
van Hitler en in de nadagen de geüniformeerde van Mohammed. Iedere dag worden 
door geüniformeerde moslims nog steeds andersdenkende vermoord

Geüniformeerde moslims eisen, sinds de jaren 80, dat niet gelovige en anders denkende 
verplicht vijf maal per dag, in het Arabisch, moeten luisteren naar de oproep tot gebed met 
de aanslag kreet Allahu Akbar. Imam Mohammed Cherief Goelab van de Zwolse moskee 
Masdjied-E-Awliyat: “Moslims hebben daar alle recht toe”. De Blauwe Moskee in 
Amsterdam wil op vrijdagmiddag de oproep tot gebed versterkt door heel Slotervaart laten 
klinken. “De stad moet maar wennen aan de islam”, zegt de imam.

Nederland is al zover geïslamiseerd dat de SNS-Bank met een godsdienst (een geünifor
meerde moslima) TV reclame maakt. De Kerst/Paas stol al Feest stol en de Paaseitjes al 
Verstop eieren heten. Naar Christelijke feestdagen verwijzen is niet meer acceptabel. Het 
straatbeeld is ook al overgenomen door de uniformdragers van legerleider Mohammed.

Met kerkklokken wordt geen propaganda bedreven maar met de gebedsoproep wel. Als er 
Alluha Akbar klinkt, Allah is groter dan alle religies, alle vijanden, alle mensen en 
Mohammed is zijn profeet”, is dat niet minder dan een dictaat aan de rest van de 
samenleving. Het gaat bij de gebedsoproep niet om het geluid of de herrie het gaat om 
de politieke islam en zijn invloed. Met het toestaan van deze kreten in de openbare ruimte 
is in Nederland de vrijheid voor een andere of geen godsdienst verdwenen.

In Zwitserland is er wel een verbod op minaretten. Terwijl hier de islamitische oproep 
tot gebed steeds harder mogen klinken moeten de klokken van de St. Martinuskerk in 
Voorburg al zachter klinken.
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Moskeeën vallen ook nog vaak onder Ditib en zijn daarmee een verlengstuk van de Turkse 
president Erdogan. Die vereniging valt op door hetzes tegen christenen, joden en liberale 
moslims. We gaan dezelfde kant op van Kosovo, Pakistan en Indonesië waar de 
islam de Christelijke godsdienst heeft verdreven. Waar de Sharia boven de wet 
staat.

“Nederland is het beste wat de mensheid ooit heeft voortgebracht” is de uitspraak 
van Sujet Shams en Yasmijn Fataie van Afghaanse en Iraanse afkomst. Ze waarschuwen 
ons ook in het artikel voor nog meer immigratie uit islamitische landen. “Als je de 
westerse waarden wilt beschermen, zul je de natiestaat moeten verdedigen “. 
Telegraaf12/03/20

Necmettin Erbakan, tot 1997 minister-president van Turkije: “Het is ons doel wortel te 
slaan op het Europese continent en daar in alle rust en volgens de wetten te leven, zodat 
op zekere dag misschien heel Europa islamitisch is”.
Enige uitspraken van Recep Tayyip Erdogan.
- “Als Europa zo doorgaat kunnen Europeanen over de hele wereld niet meer 

veilig over straat”.
- “De eerste identiteit van de Turken is die van moslim, niet die van de grondwet en 

van de republiek”.
- “Dankzij Allah, zijn we voor de sharia”.
- “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. Wij 

zullen Rome veroveren”.
- “Je kunt niet seculier en moslim tegelijk zijn”.
- “De anderhalf miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het 

Turkse volk”.
- “We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie 

beginnen”.

Op uitnodiging van premier Recep Tayyip Erdogan zijn uit Europa ongeveer 1500 Turkse 
politici in februari 2010 op kosten van de Turkse regering uitgenodigd een conferentie in 
Istanbul bij te wonen. Erdogan heeft hen daar opgeroepen niet te integreren in het land 
waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden. Zich in te zetten voor de Turkse 
belangen. Een andere spreker ging nog verder: ”We moeten de Europese cultuur met 
de Turkse cultuur indoctrineren.”Trouwe aanhangers van deze Hitleriaanse figuren 
laten we “humaan/barmhartig” toe in Nederland. Zelfs zitten ze al in de Gemeente Raad 
partij Denk (gekomen uit de P.v.d.A.) en partij Nida (gekomen uit Groen Links) en in de 2de 
kamer partij Denk. Hoever gaat het landverraad van de gevestigde partijen?

“In beginsel moeten uiteraard beide groepen hun best doen, de allochtone Nederlander 
moet zijn best doen om te integreren en de autochtone Nederlander moeten openstaan 
voor de 'nieuwe Nederlanders’. Echter; ik (woonachtig in het oosten des lands) was 
gisteren voor het eerst in Den Haag, wij reden door de Schildersbuurt. Mijn mond viel 
open van verbazing m.b.t. het straatbeeld, overal afval op straat, verkeerd gepar
keerde auto's, winkels met Arabische teksten boven de deur, en vooral veel 
vrouwen in sluiers en mannen in gewaden en lange baarden. Men maakt mij niet wijs 
dat deze mensen hun best doen om te integreren... je waant je letterlijk in Marokko of 
Turkije en dat op een steenworp afstand van het politieke centrum van dit land”. H.W. van 
Alst. Commentaar op artikel over integreren in EM van 30 december 2019

De islam (uitgedragen door geüniformeerd islamieten) is een theocratische ideologie die 
een autocratische regeringsvorm nastreeft en van zijn aanhangers een strikte naleving van 
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de sharia en de soenna eist. Dit is in absolute contradictie met de westerse, seculaire, 
democratische wijze van leven en denken. Een godsdienst waar gebrek is aan gewetens
vrijheid, de zwakke positie van de vrouw verdedigt, geen scheiding wil tussen kerk en 
staat, die verkondigt de superioriteit ten opzichte van niet-moslims, die joden haat wordt in 
Nederland al normaal gevonden. Een religie die de “wetten” van hun profeet boven die van 
de reguliere wetgever stelt.

Uit een inventarisatie die Fondapol heeft gemaakt blijkt: de afgelopen veertig jaar pleeg
den moslims wereldwijk 33.769 aanslagen. Daarbij vielen 167.096 doden. AD 13-11-2020

Dakloos
- In Amsterdam zijn er al tussen de 2000 en 3000 economische daklozen. Die 

hebben wel een baan maar geen huis. In 2009 waren in Nederland, volgens CBS, 
bijna 18.000 daklozen. In 2021 volgens de laatste cijfers 32000.

- De woningnood in Nederland inmiddels al zover is opgelopen dat steeds meer 
werkenden, studenten, gepensioneerde en gescheiden ouders, die hun woning 
verliezen, noodgedwongen aankloppen bij de nachtopvang.

- In Apeldoorn de huren omlaag gaan en er extra kamers op zolder worden ge
bouwd om huizen geschikt te maken voor grote (8 tot 10 personen) gelukzoekers 
gezinnen. AD 22 juli 2021.

- In Nederland, volgens recente cijfers, er 331 duizend woningzoekenden zijn. In 
2021 moeten wel, als eerste de 27.000 statushouders (veelal geüniformeerde 
moslims) een huis krijgen.

- In Amsterdammer mogen de 1800 woningen voor kwetsbare personen, die van 
wege sociale of medische problematiek opgevangen moeten worden, nu alleen 
nog maar gebruikt worden voor statushouders.

- Een Somalisch-Nederlands gezin met vier jonge kinderen die uit Birmingham, i.v.m. 
Brexit, naar Nederland zijn teruggegaan moet na een spoedprocedure voor de 
Rechtbank in Utrecht, op 22 augustus 2019 gehouden, direct weer een huis krijgen.

- Een gezin uit het asielzoekerscentrum in Luttelgeest weigert de woning in Lelystad 
te betrekken die het COA en de gemeente hebben aangeboden. Te klein, stellen de 
uit Iran afkomstige vader, zwangere moeder en dochter. Het COA wil het drietal na 
die weigering uit het azc laten zetten. Mag niet van de rechter. AD 20-12-2021

- een Syrische migrant een woning weigert omdat hij daardoor welgeteld één 
traptrede teveel moet lopen. Daarover was op 22 november 2018 een rechtszaak.

- Een ander Syrisch gezin heeft een woning in Schagen geweigerd. Het gezin erkent 
volgens het Noord Hollands Dagblad (7 maart 2019) dat het eerst praktische 
bezwaren had tegen de woning. „Die zouden we erbij genomen hebben. Maar dat 
ging niet meer nadat mijn vrouw in het huis een geest had gezien”. Een gotspe is 
dat een asielgezin een “te kleine woning” met 4 slaapkamers en een zolderkamer 
weigert.Tel.13-09-2021.

- In 2019 kwam er een stad zo groot als Deventer bij. Daar is niet tegen aan te 
bouwen.

Toen wij trouwden waren er geen huizen beschikbaar. Inwonen op een zolderkamer
tje was heel gewoon. Tegenwoordig krijgen gelukzoeker en IS gangers, met voor
rang, een woning.

Asielzoekers die klagen over de lange procedures ontvangen wekelijks in totaal meer 
dan een miljoen euro. De vergoeding kan oplopen tot €. 15.000,- per persoon.Pogingen 
hen mee te laten betalen aan de eigen opvang levert tot op heden totaal slechts 
€. 65.000,- op. (Telegraaf 17-05-2021). In islamitische landen is het al bekend dat
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vreemdelingen hier voor niets doen al volledig worden verzorgd en zelfs veel geld 
toe krijgen. Sturen daarom hun minderjarige kinderen al vooruit en volgen later zelf.

Landverraad
GroenLinks, de partij waaruit NIDA voortkwam, zet met de gehoofddoekte Kauthar 
Bouchallikht iemand op de kandidatenlijst die leiding gaf aan de jongerentak van de 
Moslimbroederschap. Volgens Duitse autoriteiten is Femyso kweekvijver Moslimbroeder
schap. Onderzoeksjournalist Carel Brendel berichtte over haar vicevoorzitterschap van 
FEMYSO, gevestigd in Brussel. Volgens Brendel is Femyso een parapluorganisatie van 33 
islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen. Ook wordt Femyso beschouwd als 
de jongerentak van de Moslimbroederschap. De Telegraaf schrijft over Femyso dat de 
Duitse inlichtingendiensten spreken van een ‘dubbele strategie, waarbij sprake is van 
beïnvloeding van instellingen door Moslimbroeders, zonder dat dit direct herleidbaar is. 
Volgens de autoriteiten in de deelstaat Baden-Württemberg fungeert Femyso als kweek
vijver voor leidinggevende posities in de Europese Moslimbroederschap’. Bouchallikht gaf 
een jaar geleden tijdens een tweedaags kamp workshops namens FEMYSO aan de 
studentenafdeling van de Turkse fundamentalistische organisatie Milli Görüs. Andere 
sprekers waren volgens De Telegraaf een politicus van de islamitische partij NIDA en een 
geschiedenisdocent van het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Bouchallikht gaf vorig 
jaar nog een training waarbij mannen en vrouwen apart zaten, met een quote van Moham
med als afsluiter. Straks kunnen Denk, wellicht Nida en GroenLinks samen een blok 
vormen voor de intelligente ondermijning van de democratie. Samenvatting EM 20 nov 
2020 Prof.mr.dr. Afshin Ellian.

AD 09-12-2020 Geüniformeerde Kauthar Bouchallikht was aanwezig bij een demonstratie 
in 2014 waar Israël werd vergeleken met nazi-Duitsland.
Tel.11-12-2020 Allochtone feministen: “Haar kandidatuur op de kandidatenlijst werpt de 
emancipatiestrijd van moslimvrouwen twintig jaar terug in de tijd”.
Tel.12-12-2020 Geüniformeerde Kauthar Bouchallikht: “Wie de staat Israel niet met 
terreurleger Islamitische Staat durft gelijk te stellen is een schurk of laf” 
Tel. 21-03-2021 Met voorkeur stemmen komt Kauthar Bouchallikht in de tweede kamer. 
Met het uniform dragen van legerleider Mohammed neemt Kauthar Bouchallikht beslist 
geen afstand van haar vader, die een belangrijk leider van de Moslimbroederschap schijnt 
te zijn (Leo Kwarten EM 15 dec. 2020) Osama bin Laden was lid van de Moslimbroeder
schap, net als IS-leider Baghdadi.
Tel. 07-05-2022 Kauthar Bouchallikht op de sterfdag van Pim Fortuyn: “Heb als jong kind 
een trauma opgelopen door Pim Fortuyn”. Geüniformeerd “tuig” zit al in de regering. 
Tel. 12-12-2021 Elsevier weekblad heeft de bedreigde Lale Gül uitgeroepen tot Nederlan
der van het jaar. Lale Gül staat op de voorpagina van het 11 december 2021. Moslims 
vinden kennelijk niet dat een afvallige moslim op de voorpagina van EW mag staan. Op 
Instagram is de voorpagina van EW zo bewerkt dat Kamerlid Kauthar Bouchallikht, met 
het uniform van de oorlog voerende Mohammed, nu op de voorpagina staat.

In GroenLinks zitten politici met criminele en antidemocratische vlekken op hun blazoen. 
Marcus Bakker, oud stalinistische voorman, Rosenmöller dweepte met genocide pleger 
Pol Pot, Farah Karimi maakte in de jaren tachtig deel uit van de Iraanse terreurbeweging 
Moedjahedien Khalq. Wijnand Duyvendak deed mee aan inbraak bij Economische Zaken 
en nu de geüniformeerde Kauthar Bouchallikht. EM 25 mei 2021 Roelof Bouwma

“Het bestaan van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Sigrid Kaag (D’66) is jarenlang verweven geweest met de kliek rond roverhoofdman 
Yasser Arafat, die het zionistische Israël wilde vernietigen. Haar Palestijnse man was 
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prominent lid van deze kliek. Ze is zodoende getuige geweest van de fraude, de corruptie, 
het geweld, het bedrog, veroorzaakt door deze tribale elites. Daarvoor is ze werkzaam 
geweest voor de Verenigde Naties die geleid wordt door dictators of islamitische leiders. 
(Veel lidstaten zijn zelf overtreders van de ergste mensenrechtenschendingen ter wereld. 
Anti-Israël resoluties worden altijd aangenomen dankzij een automatische meerder
heid van schurkenstaten. De democratische rechtsstaat Israël wordt vaker veroordeeld 
dan alle andere landen in de wereld bij elkaar. Sigrid Kaag, als nieuw leider van D’66, wil 
beslist niet samen werken met de Nederlandse partij PVV maar wel met de islamitische 
partijen Denk en Nida”. Prof. mr. dr. Afshin Ellian in de Telegraaf van 15 februari 2021

“Sigrid Kaag leeft geestelijk in het Midden-Oosten, waar de leider dicteert wat er moet 
gebeuren, en lijfelijk was zij vooral - vanwege haar diplomatieke activiteiten - in de wereld 
van dictators”. Elsevier Weekblad 01-10-2021 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

Waarom een nieuwe golf aanslagen tegen Israel? De terroristische Palestijnse Al Aqsa- 
martelaarsbrigade heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag van afgelopen 
dinsdag en verklaarde dat de moordpartij ‘een duidelijk antwoord op de Negev-top is, ge
schreven in bloed’. In de Negev-woestijn in het zuiden van Israël kwamen onlangs vier 
ministers van Buitenlandse Zaken uit Arabische landen bijeen om handen te schudden 
met Israëlische afgevaardigden. Een historische ontmoeting, want het gaat om landen die 
decennia vijandig tegenover de Joodse staat stonden: Marokko, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Egypte en Bahrein. Tot grote woede van de Palestijnen, die zich in hun onop
houdelijke strijd tegen Israël niet meer gesteund voelen door de Arabische landen. EM 
8 april 2022 Robbert de Witt. Reactie van Luuk Prins: “D66 en Kaag kunnen vast wel iets 
voor deze terroristen betekenen. Ze zijn immers fervente aanhangers van Hamas. Bijko
mend voordeel is dat wij met enig geluk dan ook van deze terroristen-vereerders af zijn”.

“Nieuw Leiderschap” is voor Sigrid Kaag (D66) totaal uitsluiten van partijen die haar niet 
welgevallig zijn. Met Sigrid Kaag komt er een links dictatoriaal islamitisch regime. Het 
is al zover dat VVD, D’66, CDA, GroenLinks bij de lokale verkiezingen van 2022 samen 
werken met o.a. de PVV. verbieden. De PVV moet geweerd worden uit het Gemeentebe
stuur. Lokale samenwerking met de Erdogan-fans van DENK of de woke-extremisten van 
BIJ1 worden door Rutte, Kaag, Hoekstra en Klaver beslist niet veroordeeld. Alleen facisti- 
sche partijen sluiten in een democratie andere partijen bijvoorbaat uit.
“Nieuw leiderschap” is ook dat, voor de verkiezingen, de D66-top bewust het ver
trouwelijk deel van een rapport over grensoverschrijdend gedrag van partijstrateeg Van 
Drimmelen langer dan een jaar verzweeg. Het slachtoffer had Kaag zelfs vier keer om hulp 
gevraagd. Sigrid Kaag verwees, mensonwaardig, het slachtoffer alleen maar naar de 
advocaat van D66.
Nieuwe bestuurscultuur is de voordracht van v/h staatssecretaris Menno Snel (D’66) die 
te licht is bevonden voor een baantje in Den Haag (Belastingdienst) nu voor te dragen als 
hoofd van het Europese Stabiliteitsmechanisme. EM 4 mei 2022

De geüniformeerde moslima Fonda Sahla zit voor D’66 in de 2de kamer. Haar zus 
Soumaya Sahla staat op de website van de VVD als “Adviseur nationale veiligheid”. Deze 
is twéémaal veroordeeld, eerst tot 9 maanden wegens lidmaatschap van een verboden 
organisatie en wapenbezit (o.a. een mitrailleur) en enkele jaren later tot 3 jaar cel wegens 
opnieuw verboden wapenbezit. Soumaya Sahla zou er, als lid van de Hofstadgroep, op uit 
zijn geweest Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders te vermoorden. Een debat hierover, aange
vraagd door Geert Wilders, werd op 08-12-2021 zelfs al door de kamer geweigerd. Zover 
zijn we nu al geïslamiseerd.
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Een veroordeelde, na zijn straf uitgezeten te hebben, kan beslist geen baan bij een 
overheidsinstanties krijgen. Een gotspe is dat Soumaya Sahla zelfs “Adviseur 
nationale veiligheid” is. Er is een Nederlands spreekwoord: “Als de vos de passie 
preekt, boer pas op je kippen”.

“De fractieleider van de PVV keerde zich, niet voor de eerste keer, tegen de dubbele 
nationaliteit en tegen het hoofddoekje - maar in elk geval bij deze gelegenheid richtte hij 
zich alleen daartegen als het om ambtsdragers gaat. Dat is een vrij principieel onderwerp, 
zoals ook de discussie over het dragen van een hoofddoekje dat is. Een discussie die in 
veel landen ook werkelijk wordt gevoerd en in een aantal landen is een dubbele 
nationaliteit voor ministers en andere ambtsdragers niet toegestaan, noch het 
dragen van een hoofddoekje of andere zichtbare kenmerken in lokaliteiten als de 
vergaderzaal van het Parlement”. Elsevier Weekblad 23 januari 2022 Philip van Tijn

“Hans Gruijters de oervader van D’66 zou Sigrid Kaag direct de deur hebben gewezen. 
Gruijters wilde een partij die weg bleef van ideologieën. In de politiek diende het te draaien 
om doelmatigheid, en dus was het zaak zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van ideolo
gieën, levensbeschouwelijke leidraden en andere ‘gefixeerde maatschappijbeelden’. 
Gruijters was een man van feiten en niet van principes. Principes verduisterden volgens 
hem de rationale discussie”. Samenvatting Elsevier 14 sep 2021 Roelof Bouwman

Hoe is het zover in Nederland kunnen komen?
“Het eerste dat opvalt aan de prachtige collectie van de Rotterdamse fotograaf Robert de 
Hartogh, die in de jaren zeventig en tachtig ontelbare foto’s maakte van gastarbeiders, is 
dat veel jonge vrouwen geen hoofddoek dragen. En als ze er wel een dragen, zijn het van 
die loszittende hoofddoekjes waar veel haar onderuit komt. Vandaag de dag is het beeld 
anders. Hoofddoeken domineren. En niet zomaar hoofddoeken, maar hoofddoeken 
volgens de strikte uitleg van de islam, dat wil zeggen zonder zelfs een plukje zichtbaar 
haar. Je zou zeggen dat migratie naar een westers, seculier land als Nederland het 
tegenovergestelde effect zou hebben gehad. Waarom is dat niet gebeurd? Het antwoord 
op die vraag zit deels besloten in het beleid van de Nederlandse overheid. Toen duidelijk 
werd dat de g|ëls)t-elrt^€)kle>rs),bleven, werd het devies dat er meerdere culturen in Neder
land zijn. Deze verschillen moesten worden erkend en gestimuleerd. De Nederlandse 
overheid haalde de meest nationalistische en/of orthodox religieuze organisaties uit de 
herkomstlanden naar Nederland. Zelfs de Turkse fascistische beweging van de Grijze 
Wolven krijgt vandaag de dag nog steeds gemeentelijke subsidie voor de integratie. 
Wat mij persoonlijk frustreert, is dat elke keer als je bovenstaande geschiedenis uitleg, 
linkse, progressieve intellectuelen, collega’s en vrienden je uitmaken voor ‘siOimiofoob’’. Ik 
besef nu pas echt hoe diep de betonrot van die linkse Nederlandse kwezelarij is”. 
Samenvatting artikel NRC 22 november 2020 Zihni Özdil (historicus)
Zihni Özdil voelt zich thuis bij christenen: “Ik ben blij dat we in dit land nog een chris
tendom hebben dat de beschaving verdedigt” Nederlands Dagblad 29/01/2021

De betonrot van die linkse Nederlandse kwezelarij blijkt duidelijk uit het feit dat de 
Kersttoespraak van Koning Willem Alexander in 2020 zonder kerstboom moet geschie
den. Het woord KERSTtoespraak zal, om niet te choqueren, verboden worden. Zal waar
schijnlijk “Eindejaar” toespraak worden. De betonrot van die linkse Nederlandse 
kwezelarij blijkt duidelijk uit het feit dat gesubsidieerde splintergroeperingen van Kick Out 
Zwarte Piet in Limburg en Noord-Brabant actie voeren tegen carnavals-kostuums, zoals 
indianen kostuums, die volgens hen “kwetsend, racistisch en stereotyperend” zijn.

22



De islamisering in Nederland al zover dat onze schoolboeken de islam alleen nog maar 
beschrijft als een godsdienst van vrede en verdraagzaamheid? Basisscholen gaan al 
verplicht op excursie naar moskeeën. Schoolkinderen worden daar dan door de imam 
geïnstrueerd hoe te knielen en te bidden. Scholen stoppen al met het Sinterklaasfeest.

Het Paasontbijt moet al wijken voor de ramadan. Dit is het verloochenen van de Neder
landse christelijke beschaving, waarin islamitische kinderen juist moeten integreren. Het 
Paasfeest is het grootste christelijke feest, belangrijker dan Kerstmis. Het gedenkt de 
opstanding uit de dood van Jezus Christus, die aan de wereld als Gods Zoon een nieuwe 
boodschap van hoop en liefde heeft gebracht. Die boodschap staat haaks op die van de 
islam. De ‘profeet’ Mohammed was immers een krijgsheer, die slaven hield, aan veelwijve
rij deed en wiens wreedheid, zoals de eigen islamitische tradities duidelijk maken, geen 
grenzen kende._De vraag is in hoeverre de aanpassing van scholen zoals die in Purme- 
rend aangevraagd is door moslims en in hoeverre het niet gewoon een vorm van spon
tane zelfislamisering is: het anticiperen op vermeende islamitische gevoeligheden. Waar
om moslimkinderen niet laten meedoen met het Paasontbijt? Het is een mooie gelegen
heid hun wat over Jezus Christus te vertellen, van wie de Koran slechts een verwrongen 
en onhistorisch beeld overlevert. Dat is een veel betere vorm van tegemoetkoming dan je 
eigen identiteit tegenover anderen verloochenen. Cultuur onder Vuur 7 april 2022

Zover is het al
- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 2018 over 

de opmars van het salafisme in Nederland: “Het aantal moskeeën waar die 
orthodoxe stroming van de islam wordt gepredikt is in vier jaar tijd ruimschoots 
verdubbeld, net als het aantal salafistische predikers”. Zelfs islamitische partijen 
als “Denk” en ”Nida” worden, met Alexander Pechtold van D’66 indertijd voorop, 
door de gevestigde partijen geaccepteerd. Ook de nieuwe partijleider van D’66 
Sigrid Kaag sluit beslist niet de staatsgevaarlijke partijen Denk en Nida uit..

- Veel meer migranten werden vorig jaar (2018) verdacht van een strafbaar feit, dan 
aanvankelijk door het ministerie van Justitie en Veiligheid is gemeld. Het is gewoon 
om nadelig gedrag van migranten niet te publiceren.

- Het aantal brandstichtingen, moorden, verkrachtingen, vernielingen en vecht
partijen in asielzoekers-centra is in 2019 toegenomen tot ruim 17.000.

- Het is zover dat het strafrecht in Nederland verstopt is door al de vreemdelingen die 
de TBS-kliniek nooit meer zullen verlaten.

- Van de Turkse Nederlanders met dubbele nationaliteit stemde 260.000 kiesgerech
tigden, ruim 70%, op de Hitleriaanse Recep Tayyip Erdogan. “Mogen ze stemmen 
in Nederland, dan doen ze dat vaak ook op de despotische partijen “Denk” en 
“Nida”. Ze gedragen zich niet als democraten en wensen evenmin in een demo
cratie te leven. “Hoeveel ondemocratische, of beter gezegd, despotische mensen 
kan een democratie aan”? Prof.mr.dr. Afshin Ellian

- Het gesubsidieerde bureau “Internet Meldpunt Discriminatie” stelde in december 
2016: “Discriminatie door moslims van Joden en Homo’s zit in hun cultuur. Is 
daarom niet strafbaar. “Discriminatie door moslims van vrouwen en andere 
gelovigen is ook normaal. Want het is hun geloof”.

- Keklik Yücel: Turks salafisme heeft nauwe banden met het nationalisme van de 
Turkse president Recep Tayyip Erdogan”. De Turkse invloed in Nederland neemt 
volgens haar toe. “Er is een te grote groep die zich helemaal identificeert met de 
Turkse identiteit”. Ze noemt citaten van leerlingen ,,Bent u joods, juf? Want dan wil 
ik geen les van u.” En: ,,De doden van Charlie Hebdo zijn verdiend meester, zij 
hebben Mohammed besmeurd.” In grote steden in het westen van het land mijden 
docenten steeds vaker het onderwerp “Holocaust”. Met opmerkingen als “Het was 
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hun eigen schuld” wordt het leed van de Joden in de Tweede Wereldoorlog dan 
afgedaan. De ernst van de Holocaust is al niet meer bespreekbaar op scholen in 
het westen.

- Radicaliserings-expert Leon Meijs: ”In Den Haag weten ze niet wat er werkelijk op 
sommige scholen speelt. Politici neigen eerder naar dempen en wegkijken”.

- “Het vrije woord is in gevaar in Nederland”. Fidan Ekiz presentatrice, documen
taire maakster en AD-columniste en een belangrijke stem in het debat over de 
islam: Integratie en de multiculturele samenleving wordt regelmatig bedreigd door 
moslims die het niet met haar eens zijn. ”We dwepen in dit land zo met het vrije 
woord, maar de realiteit is dat die vrijheid onder druk staat. Treurig deze 
constatering te moeten doen in een jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren”.

- Een groep migranten van het ACZ Hoogeveen heeft op 22 april 2020 in een brief 
aan Koning Willem Alexander zich beklaagd dat ze niet voldoende beschermd 
worden tegen het Corona virus. Bovendien was er gebrek aan goede wifi. Terwijl 
thuishulpen, verpleegkundigen zonder enige bescherming, zieken en bejaarden, 
helpen, klagen migranten die hier gratis verblijven, over het gebrek aan 
beschermde voorzieningen en slechte wifi. Hoe bont kan je het maken.

Op 16 oktober 2020 werd een leraar in Parijs, die les gaf over vrijheid van meningsuiting, 
en een prent over een moslim die de keel door sneed van een niet gelovige toonde, ver- 
moord.Tienduizenden Fransen gingen de straat op om hun weerzin te uiten tegen deze 
verschrikkelijke daad maar ook tegen het verlies van de vrijheid van meningsuiting. 
Fidan Ekiz verbaasde zich over het gebrek aan beroering in ons land. „Naarmate de 
dagen en de uren verstreken, dacht ik: waar blijft die openlijke geschokte reactie in 
Nederland? In Frankrijk zijn ze massaal de straat op gegaan. Wij kunnen dat in Nederland 
ook. Op de Dam. Black Lives Matter. En ik denk: waar zijn we nu?” „Vooral vanuit de 
politiek is het muisstil. Ze zijn gewoon bang, om te zeggen wat ze vinden, omdat zomaar 
je hoofd eraf kan worden gehakt”. (Fidan Ekiz kreeg n.a.v. deze kritiek zulke zware 
bedreigingen, dat politie en justitie zelfs beveiliging voor haar nodig achtten.)

Een docent van het Emmaus college in Rotterdam die al eerder is bedreigd in november 
2020 moest zelfs onderduiken. Een aantal geüniformeerde islamitische meisjes wilde dat 
een moslim cartoon van het prikbord zou verdwijnen. „Als dit niet heel snel weg wordt 
gehaald”, schrijft iemand op Instagram, „dan gaan we dit anders aanpakken”.

In februari 2020 waarschuwde directeur Dick Schoof van de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) al voor een nieuwe generatie salafistische moslims als bedreiging 
van de Nederlandse rechtsstaat op de lange termijn. De groep is zeer actief op sociale 
media en weet daar de salafistische boodschap onder de aandacht van jongeren te 
brengen. Met Christelijke barmhartigheid hebben we door geüniformeerde moslims op te 
nemen het zover laten komen.

Bassam Tibi, Syrische geleerde en praktiserende moslim: “Europese salafisten en andere 
ultra-orthodoxe stromingen zeggen de westerse democratische waarden wel degelijk te 
accepteren. Ze presenteren zich als loyale staatsburgers. Ze zijn meesters in de mis
leiding. Publiekelijk zeggen ze andere dingen dan achter gesloten deuren. Ze liegen over 
hun ware aard. Taqiya: “Ze mogen liegen voor het geloof”? Tel. 23 febr. 2019 Wierd Duk

Stop met import van geüniformeerden.
Een groot deel van de niet-westerse allochtonen in Nederland (48 procent) pleit voor 
minder immigratie. Katiana Kayvantash, die vluchtte voor de Iraanse moellahs, waar
schuwt: „Wees niet zo naïef. Doe de grenzen dicht. Jullie halen je eigen ondergang
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binnen.” Katiana: „Iedere buitenlander kan jullie een mooi verhaal op de mouw spelden en 
jullie geloven het. Maar ik zie zogenaamde Iraanse vluchtelingen die in Nederland propa
ganda bedrijven voor het islamistische regime. „Hoe hebben die mensen zo makkelijk naar 
Nederland kunnen komen? Elke dag ben ik Nederland dankbaar. En eerlijk, ik huil als ik 
zie wat er met het Nederlandse volk gebeurt. Als ik zie dat Nederlanders worden bloot
gesteld aan dezelfde gevaren als waar wij zo onder hebben geleden. Ik ben tegen immi
gratie uit moslimlanden”. Het merendeel van hen heeft geen enkele ervaring met open, 
vrije samenlevingen. Veel immigranten komen hier binnen op oneigenlijke gronden. 
Kayvantash ging in Nederland aan de slag als administratief medewerkster, groeide door 
als secretaresse en werd uiteindelijk integratie-adviseur, trainer en coach. „Ik heb al die 
jaren met allochtonen gewerkt. Dus als mensen mij een racist of xenofoob noemen, moet 
ik lachen. "Ik geloof niet in een gematigde, moderne islam, zoals die linkse mensen.
Katiana Kayvantash vreest dat ze ooit ook Nederland zal moeten verlaten. „Je mag al 
nauwelijks kritiek hebben op de islam, want dan ben je een islamofoob en een racist. En 
het wordt steeds erger, het lijkt wel een syndroom. Moslims worden aan alle kanten verde
digd, maar waar is de steun voor andere allochtonen, voor christenen, afvalligen, Joden, 
ongelovigen? Daar hoor je nooit iemand over.” Samenvatting Telegraaf 8 februari 2020

Columnist Aylin Bilic over geüniformeerde Turken.
Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer: Moslims worden in 
Nederland als stiefkinderen behandeld”. “Hoe durf je? Mijn vader kwam in 1962 naar 
Rotterdam en is fantastisch ontvangen”. Mijn vader was nauwelijks religieus, maar zei 
altijd: “In welk ander land kun je als gelovige zo zijn wie je wilt zijn?” Azarkan maakt van 
moslims, zijn achterban, slachtoffers. “Dat is walgelijke politiek’Bilic zegde haar D66- 
lidmaatschap op. Zo wil ze niet dat haar dochter Céline opgroeit met het idee dat het 
normaal is een hoofddoek te dragen. Op de buitenschoolse opvang droegen bijna alle 
inval juffen er een. Geen eigen keuze, zoals de nieuwe feministen zeggen, maar vaak 
vrouwenonderdrukking, aldus Bilic. “Dat afzetten tegen de Nederlandse samenleving, 
wat je nu ziet, gebeurde niet in mijn jeugd”. “Ik geloof niet in het opleuken van 
achterstandswijken of in baangaranties. Miijn hoop is gevestigd op Frankrijk. Door die 
nieuwe wet kunnen ze veel strenger optreden tegen scholen die de democratische 
principes van de rechtsstaat ondermijnen. Het hoofddoekverbod in openbare gelegen
heden is verruimd. De overheid kan moskeeën sneller sluiten. Lijkt me heel goed. Ik ben 
niet antireligieus. Mensen mogen geloven wat ze willen. Maar we moeten strenger zijn in 
het bewaken van de westerse waarden. Dan heb ik het over respect voor de rechts
staat, gelijkheid tussen man en vrouw, noem maar op.”. Samenvatting EM 22 jun 2021 
Ron Kosterman

Amsterdam, de Sodom en Gomorra stad, subsidieert al jarenlang haat zaaiende personen 
zoals Jerry Afriyie om haatzaaiende lespakketten jegens Zwarte Piet te maken. De ferven
te Zwarte Piet hater Mitchell Esajas zit zelf in het bestuur van Meldpunt Discriminatie. De 
gemeentesubsidie daarvoor is €. 525.550. Rapper Akwasi tijdens de Black Lives Matter- 
protesten: “Als ik Zwarte Piet tegenkom dan trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”. 
Zo twitterde Akwasi op 12 november 2011: “Gaat er iemand nou ooit nog eens Zwarte Piet 
knallen of moet ik het doen”? “Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg 
€500 op z’n hoofd”. (Als het een “Witte” was geweest die dat gezegd had, was Nederland 
te klein geweest. Dan was het discriminatie ge-weest. Nu krijgt tuig zoals de Zwarte Piet 
haters Jerry Afriyie en Mitchell Esajas bovendien zelfs nog permanent riante subsidies 
toegespeeld vanuit linkse ambtelijke kringen in de Sodom en Gomorra stad Amsterdam. 
Financiële ondersteuning, die uiteraard bekostigd wordt van ons belasting geld. Helaas 
blijft het daar niet bij. Het wordt nog erger. Ze willen de 80 miljoen cultuursubsidie zelf 
gaan besteden. Mitchell Esajas verklaart op video dat hij en Afriyie hun organisaties
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hebben opgericht om de "Oude “witte” mannen en vrouwen te infiltreren. We moeten zelf 
aan die tafel zitten om de 80 miljoen te verdelen!”.

Het zwartmaken van een gezicht in midwintertijd strekt zich uit tot buiten Europa. Zo wordt 
in Iran (en gebieden die daar cultureel mee in verbinding staan) aan het begin van de lente 
een eigen Nieuwjaar gevierd, Nooroz. Er treedt een koppel bij op dat sterk doet denken 
aan onze Sint en Piet: een oude man, Amoo Noorzo, met lange witte baard en een met 
goud afgezette muts brengt kadootjes voor de kinderen. Hij wordt vergezeld door Haji 
Firoez, een clowneske figuur met een volgens de traditie zwartgemaakt gezicht. De viering 
van Nooroz staat op de lijst van werelderfgoed van Unesco. In tegenstelling tot de 
Nederlandse traditie heeft deze ‘Zwarte Piet’ een beschermde status gekregen. Cul
tuur onder Vuur 5-12-2021 Liefdevol opgenomen racisten zorgen hier voor een tweedeling.

Waarom zijn Zwarte Piet haters naar Nederland, kennelijk een racistisch land, gekomen? 
Voor gratis uitkeringen, sociale voorzieningen, betere studie mogelijkheid? Als de goed 
heilig man, Sint Nicolaas, uit Afrika was gekomen en “zwart” was geweest en zijn knecht 
“wit” was het dan geen probleem. Is “Knecht” zijn van een “Witte” erg? Is een “Witte Piet” 
voor Zwarte Piet haters wel acceptabel?

Boekverbrandingen in onze openbare bibliotheken.
“Het is nu al zover dat boeken waarin “Zwarte Piet” voorkomt zijn verbannen uit openbare 
bibliotheken.Heinrich Heine een beroemde Duitse dichter schreef in 1820: “Daar waar 
men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”. Vertel me niet dat er 
een verschil is tussen verbranden en verwijderen; dat verschil is er nauwelijks”. 
Samenvatting Elsevier Magazine 15 nov 2020 Philip van Tijn

Universiteiten moeten al hun gebouwen gaan verschonen van kunst, foto’s en namen 
waaraan mensen uit een minderheidsgroep aanstoot kunnen nemen. De dringende sug
gestie komt van demissionair D66 minister Ingrid van Engelshoven. Tel.14 jul. 2021

In 1940-1945 was er de verfoeide Kultuurkamer. De Nederlandsche Kultuurkamer 
was een door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog ingesteld instituut. 
De Kamer was onderdeel van de nazificatie van de Nederlandse samenleving tijdens de 
bezetting. Moslim- en zwart/witficatie is nu al erger dan de nazificatie in 1940-1945.

De Gouden Koets
“Het paneel aan de zjkant van de koets heeft niets met slavernij, maar alles met de 
verering van de Nederlandse Maagd, die het Nederlandse gemenebest representeert. Op 
het paneel staan zowel allochtone als autochtone personen afgebeeld, kinderen en 
volwassenen. Ze bieden elkaar tijdens de verering van de Nederlandse Maagd 
geschenken aan, afkomstig uit Oost- en West-Indië en uit Nederland. Nergens staan 
mensen in kettingen of in gevangenschap afgebeeld. We mogen best trots zijn op ons 
culturele erfgoed. Uit de westerse cultuur komen de belangrijke normen en waarden 
voort, zoals de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van kunst, van gender en vooral 
om te mogen zijn wie je wilt zijn”. Het Parool 17 juni 2021 Siep de Haan

Zwart/wit denkers, linkse partijen, D’66 vinden de Gouden koets een voorbeeld van het 
slavernijverleden. Daar “Anti Nederland” haters hier al de dienst uitmaken zal de koets wel 
in de koninklijke stallen verdwijnen.

Slavenhandel
Turkse en Arabische moslims hebben indertijd “ongelovigen” van hun vrijheid beroofd door 
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hen tot slaaf/slavin te veroordelen en vervolgens deze “ongelovigen” te verkopen. Ook 
“ongelovigen” Nederlanders werden door hen tot slaaf zijn gedwongen. De geüniformeerd 
Arabisch-Afrikaanse moslim slavenhandel startte rond de 6e eeuw n.Chr. en eindigde in 
de 20e eeuw. Voor de periode 800-1900 werd er door de islamitische Arabieren 14-15 
miljoen Afrikanen tot slaven gemaakt. Pas in 1962 werd in islamitisch Jemen de slavernij 
afgeschaft. Op dat moment telde islamitisch Saoedi-Arabië nog tussen de 100.000 en 
250.000 slaven. Als laatste land in de regio schafte Oman met de staatsgreep van Qaboes 
in 1970 de slavernij af. In 1863, was de slavernij al door Nederland afgeschaft. Een be
langrijke stap in de afschaffing van de islamitische Turks-Arabische slavenhandel werd 
gezet na de Tweede Barbarijse Oorlog, nadat een Brits en Nederlands marine-eskader 
Algiers had gebombardeerd en de daar aanwezige slaven had bevrijd en de Bey’s in 
Algiers, Tunis en Tripoli gedwongen werden een eind te maken aan de Barbarijse piraterij 
en het tot slaaf maken van christenen. Het feit is dat zonder Turkse en Arabische moslims 
er nooit “slavernij” was geweest. Waarom nergens vermeld? Bang voor aanslagen???

“De GroenLinkse Amsterdamse burgemeester Halsema heeft wel haar excuses aangebo
den voor de rol van het bestuur van de hoofdstad in de slavernij. Akwasi (Zwarte Piet 
hater) zijn voorouders waren slavenhandelaars en hij voelt zich daarvoor geen moment 
schuldig. Je kon hem toch moeilijk verantwoordelijk houden voor de daden van zijn voor
ouders! Echter wij waren wel schuldig voor de daden van onze verre voorouders. Nu moet 
er ook nog eens een nationale herdenkingsdag komen. Slechts 3 procent van onze bevol
king heeft Surinaamse of Antilliaanse wortels. (Wat schamel toch voor het doordrijven van 
de linkse terreur schreeuwers voor een nationale herdenkingsdag) Amsterdam heeft nog 
nooit excuus aangeboden voor dat tussen 1941 en 1943 ongeveer 80.000 Joodse Amster
dammers weggevoerd en later vermoord zijn. Dat is wel ruim 10 procent van de bevolking. 
Hun voorouders woonden veelal al eeuwen in deze stad en hun bijdrage aan de bloei van 
Amsterdam was vaak groot. Ze zijn weggevoerd met alle medewerking van het stads
bestuur, de bevolkingsadministratie, de politie, de tramconducteurs, ja, van iedereen 
eigenlijk, los van al die Amsterdammers die 'alleen maar’ toe- en wegkeken”. Elsevier 4 jul 
2021 Philip van Tijn. Rotterdam en Utrecht hebben ook al voor de slavernij excuus 
aangeboden.

Het Afrika Museum in Berg en Dal stopt per direct met de zomercampagne 2020. De 
Ghanese gemeenschap hier stoorde zich eraan, omdat er niets wordt gezegd over de 
slavenhandel die Nederland in vorige eeuwen in Ghana dreef. De Ghanese werden echter 
tot slaaf gedwongen door Turkse en Arabische geüniformeerde moslims. De Ghanese 
voorouders van rapper Akwasi behoorde zelfs tot de slavenhandelaars die hun slaven 
naar de kust brachten waar ze verhandeld werden. Akwasi verwijt ons nu iets waar zijn 
voorouders schuldig aan zijn.“Er is niks mis met mij, er is wat mis met Nederland”. Ja, 
“Mis met Nederland is dat dit soort racistische personen hier mogen wonen.

Waarom ontkennen we dat juist moslims verantwoordelijk zijn voor de slavernij. Johan 
Cruijff: “Elk nadeel heeft een voordeel”. Als moslims geen slaven hadden gemaakt 
leefden de nazaten nu nog in een door moslims geterroriseerd Afrika.

‘Waarom zwijgen de activisten over de terreur in Afrika?’
“Als zwarte levens tellen, zoals na de dood van George Floyd, waarom maakt niemand 
zich druk te maken over het geweld en de vele brandhaarden in Afrika? Onder het motto 
Black Lives Matter wordt het Westen gekuist van alles wat ook maar riékt naar racisme en 
ondertussen rept de geëngageerde gemeenschap met geen woord over het gruwelijke 
geweld waaronder Afrika momenteel gebukt gaan. Het continent is uitgegroeid tot dé 
brandhaard van het islamitisch terrorisme”. Het Parool 11-06-2021 Dave Boots.
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In Burkina Faso zijn zeker 1,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor moslim geweld.

De Amsterdamse Achraf el Johari, jongeren-burgemeester van Amsterdam, twitterde 
naar aanleiding van vernieling van beelden in Groot-Brittannië: “Nu nog de gevels van de 
vele Amsterdamse grachtenpanden”. De islamitische stad Amsterdam heeft natuurlijk 
al een jongeren Burgemeester die voorheen fractie medewerker van de politieke 
partij “Denk” was.

Vorige week stelde fractievertegenwoordiger Sheher Khan van Denk Amsterdam dat de 
gemeente haar eigen diversiteitsbeleid ondermijnt, waardoor niet alle Amsterdammers 
volwaardig mee zouden kunnen doen. Volgens Khan had wethouder Groot Wassink 
boerka- en nikab draagsters moeten betrekken bij de anti discriminatie campagne van de 
gemeente. De partij realiseert zich niet dat dergelijke gezichtsbedekkende kleding in 
openbare ruimte bij wet verboden is? Ook zien we dat Denk sociale media inzet om 
Nederlandse volksvertegenwoordigers met een Turkse afkomst onder druk te zetten, met 
intimidatie en bedreigingen als gevolg. Een ander voorbeeld van de hypocrisie van Denk is 
hun strijd tegen discriminatie en racisme. Maar tegelijkertijd horen we van Amsterdam
se Denkvertegenwoordiger Eduard Mangal dat alleen witte mensen zich schuldig 
kunnen maken aan racisme. Wat is er inclusief aan een partij die tegen voorstellen stemt 
om op te komen voor vrouwen binnen migrantengemeenschappen die eerwraak boven het 
hoofd hangt als zij hun vrijheid opeisen? Denk komt alleen op voor een inclusieve 
samenleving van een groep met een andere, vaak afwijzende, kijk op Nederlandse 
normen en waarden. Claire Martens en Marianne Poot. Samenvatting Parool 9 december 
2020

Zelfs misdadigers importeren we weer.
Dalal Ghanim, een naar Nederland gevluchte jezidi, dacht dat het een grapje was. IS- 
vrouwen die een kort geding aanspannen om hun terugkeer naar Nederland te faciliteren. 
Terwijl haar familieleden werden opgejaagd, vermoord, mishandeld verkocht en verkracht 
door aanhangers van IS, proberen de vrouwen uit diezelfde terreurbeweging de weg terug 
naar Nederland vrij te maken. Met lede ogen ziet Ghanim aan wat Nederlandse vrouwen 
die vrijwillig afreisden naar het kalifaat van IS hier voor straf krijgen. Terwijl in 2014 IS 
meer dan drieduizend mensen vermoordde, en zesduizend, grotendeels vrouwen, ont
voerde. IS-vrouwen zouden terecht moeten staan voor genocide. “Dit zijn beesten, die in 
Nederland een luxe leven wacht. Nooit uitkeringen mogen ontvangen”. Samenvatting 
Algemeen Dagblad 1 november 2019

In Syrisch vluchtelingenkamp: ‘In Al-Hol wordt een mini-kalifaat gecreëerd’ 
,,IS Is aan een opmars bezig.”Die conclusie trekt Mark Stone, Midden-Oostencorres- 
pondent voor Sky News, na een bezoek aan vluchtelingenkamp Al-Hol waar zo’n 70.000 
mensen verblijven. Hij sprak met vrouwen die openlijk blijven dwepen met de terreurgroep. 
Sprak ook met kinderen afkomstig uit ‘Bosnië, China, Frankrijk en Oezbekistan’. Een blond 
kind trekt Stone’s aandacht. Het jongetje:,, We zullen jullie doden door jullie af te slachten. 
We zullen jullie afslachten.” Samenvatting De Stentor 11 november 201

Terughalen IS-vrouwen is affront voor rechtsgevoel
In het regeerakkoord is afgesproken om IS vrouwen en hun kinderen niet actief naar ons 
land te halen. Echter nadat D66-bewindsvrouw Sigrid Kaag het stokje van VVD-minister 
Stef Blok overnam als minister van Buitenlandse zaken wordt een IS vrouw met haar 
kinderen wel teruggehaald. Deze vrouwen, die in veel gevallen het verwoestende gedach
tegoed van Islamitische Staat nog aanhangen, die nooit spijt hebben betuigd, die de 
democratie afwijzen en mensenrechtenschendingen toejuichen, verkiezen een kort en 
comfortabel verblijf in een cel in een geminachte democratische rechtsstaat, boven een
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verblijf in een kamp in een land waar ze vrijwillig naartoe gingen om er een gewelddadige 
dictatuur uit naam van de islam te steunen en te bevechten. De rechtsstaat afwijzen, 
democratie afwijzen, mensenrechten op grote schaal schenden, en dan wel terug 
naar Nederland? Stel je voor dat we ooit zo zouden zijn omgegaan met SS’ers. D66 
juicht de terughaal actie wel toe. o.a. EM 05/06/2021 “IS’ers verdienen de 
Nederlandse nationaliteit niet”. Prof. mr. dr. Afshin Ellian

Alle IS-vrouwen die terugkeren naar Nederland beweren dat ze in het kalifaat uitsluitend 
eten kookten en luiers verschonen. Volgens de internationale stichting Free Yezidi zijn 
Syriëgangers wel degelijk schuldig aan slavernij en andere wandaden. Vrouwen gingen 
mee naar de slavenmarkt, betaalden slavinnen met hun eigen geld, dwongen hen de 
huishouding te doen of maakten hen klaar voor de verkrachting. Tel. 02-08-2021

België betaalde ruim 1 miljoen euro aan ophalen van zes IS-vrouwen en hun kinderen uit 
een kamp in het noorden van Syrië. Het Nederlandse kabinet weigert openheid te geven 
over de kosten Alexander Bakker en Valentijn Bartels Tel. 6 oktober 2021. Wat heeft 
Nederland betaald om geüniformeerd Hitleriaans IS-tuig terug te halen. Nu krijgen ze 
de rest van hun leven gratis huisvesting, zorg en uitkeringen. De autochtoon moet 
wel daardoor naar de voedselbank. Kan zelfs de zorg niet meer betalen. etc.etc.

Bij het verhoor op 19 februari 2020 door de parlementaire ondervragingscommissie van de 
2de kamer weigerde Imam Suhayb Salam, dé leider van Al Fitrah moskee in Utrecht, op te 
staan bij het afleggen van de eed.,,Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. 
Of het u bevalt of niet”. Kinderen worden in de moskee, tijdens buitenschoolse lessen, 
geleerd zich van de samenleving af te keren. Iman Suhayb Salam wil geen antwoord 
geven op de vraag of een islamitisch huwelijk sluiten strafbaar is. Voor Imam Suhayb 
Salam staat de koran boven de Nederlandse wet. Vergiftigd zo moskee-gangers

Uit recent onderzoek in Amsterdam blijkt dat 81 procent van de vrouwen in de leeftijd 15 
tot 34 jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie door personen met een migratie
achtergrond. Door geüniformeerde moslims is er zelfs al sprake van de herintrede van 
verboden verschijnselen zoals gedwongen huwelijken en vrouwen-besnijdenis.

Premier Mark Rutte n.a.v. de Brexit in augustus 2017: “Dat als de band van een 
Nederlander met een ander land groter is geworden dan de band met Nederland, dan 
komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit van Nederlanders vervalt”. 
Deze regel geldt niet voor geüniformeerde moslims. Zelfs de derde generatie van de 
geüniformeerde moslims hebben een betere band met het oorspronkelijke land.

De in Londen woonachtige sjeik Omar Bakri Mohammed: ”Moslims maken geen onder
scheid tussen burgers en niet-burgers, maar wel tussen gelovigen en niet gelovi
gen. Het leven van een niet gelovigen heeft geen waarde”.

Moslims volgens de koran ook niet tussen niet-moslims begraven worden. De grootste 
islamitische begraafplaats van West-Europa is al in Zuidlaren. Door het corona virus 
kunnen Islamitische Amsterdammers, die een graf in het buitenland hadden gekocht, daar 
niet begraven worden. De gemeente Amsterdam gaat al een deel van de extra kosten 
vergoeden. Per uitvaart wordt er maximaal 3000 euro aan vergoeding verstrekt. Dus een 
niet gelovige betaald al een deel van de begrafenis van een moslim.

Terroristenechtpaar
Ik zie ze in mijn achteruitkijkspiegel. Zij frommelt, frunnikt aan haar hoofddoek die eruitziet 
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als een kaasdoek. (Kap met dat onschuldige hoofddoekje, Nederland. Het is een 
hoofddoek, een symbool van ongelijkwaardigheid en onderdrukking). Hij een ring
baard die als een stralenkrans zijn gezicht omsluit.Ik vraag me af waarom je je in 
Nederland, in het land van vrijheid en gelijkheid, in het land waar je wordt opgenomen met 
huisvesting, uitkering en begeleiding op alle fronten, zou willen associëren met alles wat 
maar een hint van terrorisme heeft. Waarom zie je er zo uit, in plaats van als een 
westerling? Ik heb in mijn leven deze mensen van dichterbij gezien. Ze scheiden zich af 
van alles wat anders c.q. Nederlands is, integreren niet en maken duidelijk dat ze liever bij 
het volk willen horen dat aan islamitische scholen, moskeeën en terreurdaden doet”.
Samenvatting Metro 25 juni 2019 Ebru Umar

Gestruikeld over hoofddoek
Vijftien jaar gaf oud-Shell-directeur Dominic Boot (78) Nederlandse les aan immigranten in 
de Haagse Schilderswijk. Tot ’meester Boot’ niet langer welkom was in het buurtcentrum. 
Een groepje moslima’s wilde geen man als leraar. „Zo worden ze nooit Nederlander.” 
Nu geeft hij privéles. Hij laat foto’s zien met oud-leerlingen. De oudere generatie gast
arbeiders —„Die schoten niet erg op. Ze wilden vooral klagen over hoe slecht 
Nederland was geworden” - werd opgevolgd door jongeren: vluchtelingen en geluks
zoekers. Wat Boot ook meemaakte: dat een meisje van 8 hem vroeg ’wat’ hij was. „Marok
kaan, Berber, Somaliër, Turk? Dat ik Nederlander was, kwam niet in haar op.” En de twee 
moslimjongetjes die hem verzekerden: „Als wij hier straks de baas zijn, gaan al jullie 
koppen eraf.” Hij zag ook de vrouwen in de ’donkere lappen’. Die strenggelovige mos
lima’s, de btuurtmoe>de)rs>’, zorgden er uiteindelijk voor, vertelt Boot, dat hij na vijft
ien jaar moest vertrekken. Ze wilden, na een lang verblijf in ons land, ook Nederlands 
leren. „Heel goed”, zegt Boot. „Ze konden zo aanschuiven in mijn klasje.” De moslima’s 
accepteerden echter geen man als leraar. „Toen heb ik me enigszins opgewonden. Het 
doel is toch niet alleen emancipatie, maar vooral integratie? Ik vond dat De Mussen dit niet 
moest accepteren.” Maar de leiding van het buurthuis (Gesubsidieerd door de Gemeen
te Den Haag) koos voor een pragmatische en niet voor een principiële oplossing. Er werd 
een vrouw ingehuurd. „Betaald, terwijl ik vrijwilliger was. ” Een grote teleurstelling. „Ik hoor
de bij het meubilair. Ik had de sleutel en zette ’s avonds het alarm op De Mussen. ” 
Lachend: „Het was ook voor het eerst in 47jaar dat iemand mij de deur wees.”Dan weer 
serieus: „Ik ben toen uit principe weggebleven.” Samenvatting EM 05-10-2018 Wierd 
Duk. Toen het 1ste Marokkaans gezin in de de flat bij mijn moeder kwam wonen kreeg ze 
van een 8 jarige knaapje te horen: “Hou je kop wijf. Mijn vader zegt over 10 jaar zijn wij 
hier de baas”.

Utrechtse moskee school lijkt op sekte’
Onderwijs dat de Utrechtse AlFitrah-moskee aan kinderen geeft, heeft sektarische trekken. 
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar leren dat ze afstand moeten houden van alles wat 
niet-islamitisch is en dat ze zelfs ouders, familieleden of vrienden moeten corrigeren als 
die andersdenkend zijn. Deelnemen aan pretjes op een reguliere school, zoals school
reisjes en Sinterklaas, wordt actief ontmoedigd. De wereld wordt strak ingedeeld in 
’halal’ (toegestaan) of ’haram’ (verboden). Rapport Verwey-Jonker Instituut 27/09/2019

Oorzaak, gevolg en oplossing
Oorzaak: Nederland is door geüniformeerde niet willen integrerende moslims niet meer 

een vrij, tolerant en economisch sterk land.
Gevolg: Extreem rechts extremisme is daardoor in opkomst. In 1940-1945 noemde 

we een deel ervan verzetstrijders.
Polarisatie wordt aangewakkerd door Algemeen Dagblad columnist Özcan Akyol die op 26 
augustus 2021 schrijft: ”Ben je gevlucht voor de taliban, krijg je hier te maken met en soort 
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moderne reïncarnatie van de SS”. Dit n.a.v. jongeren waarvoor geen woningen beschik
baar zijn en nu betogen tegen een opvangcentrum in Harskamp. Voor zogenaamde 
“vluchtelingen” die later wel als 1ste een woning krijgen.

Oplossing:
- Nederland moet geen multi-culturele / multi-etnische samenleving worden, 

maar een Nederland waar huidkleur, culturele of godsdienstige achtergrond 
er niets toe doen. Zelfs denken in kleur is racistisch. Vroeger waren Chinezen, 
personen uit Nederlands-Indie en Suriname gewoon Nederlanders. Met de 
komst van racisten werd zwart en wit geïntroduceerd.

- De Nederlandse waarde en normen zijn verplicht toonaangevend. Net als 
de Nederlandse taal.

- Zolang de immigrant geen bijdragen geeft aan onze vrijheid, tolerantie, 
folklore en economie moet hij zich als gast gedragen.

Nederland land voor profiteurs en criminelen
Het is al discriminatie als belastingdienst en politie groepen die hoog scoren op fraude 
en criminaliteit daarop extra controleert. Met patser aanpak neemt de politie opvallend 
dure auto’s en designkleding af als de eigenaar niet kan verklaren hoe hij hieraan is geko
men. Burgemeester Femke Halsema (Groen Links) wil beslist niet dat het in Amsterdam 
gebeurd. Zij vindt het gevaar voor etnisch profileren te groot. “Zo erkend ze wel dat het 
vooral allochtonen, aangehouden, fout blijken te zijn”. De islamitische partij Nida wil 
ook beslist niet dat er etnisch wordt geprofileerd bij opsporing van o.a. bijstandsfraude. Dat 
het opsporen van bijstandfraude zo doeltreffender kan is niet belangrijk. De autochtoon 
betaald toch wel het tweede huis in het thuisland etc. Enige voorbeelden: Een onder
zochte personen in de gemeente Gooise Meren bleek meerdere huizen te bezitten in 
Turkije. De man ging in beroep tegen het intrekken van de bijstand. Rechtbank Midden- 
Nederland stelde hem in het gelijk. Hij had volgens de rechtbank nooit geselecteerd 
mogen worden voor de screening. Het door Bureau Buitenland én Gooise Meren in Turkije 
verzamelde bewijs was volgens de rechtbank onrechtmatig verkregen. De gemeente 
Gooise Meren moest de proces-kosten aan de Turkse mijnheer betalen. Ook kon hij zijn 
uitkering met terugwerkende kracht houden. Het Turkse echtpaar Mehmet S. en zijn vrouw 
Ayden die de sociale dienst in Den Haag tilde voor 160.000 euro zijn op 21 juni 2019 door 
de Haagse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. Ze bezitten grond en 
een appartementen-complex vlakbij Istanbul. Ze ontvingen onterecht bijstand. ,,Ik ben niet 
geletterd. Ik spreek geen Nederlands en wist niet dat ik dit moest melden”, verweer
de Mehmet zich via een tolk. Ook zijn echtgenote betoogde dat zij de Nederlandse taal 
niet begreep. Tuig spreekt geen Nederlands maar krijgt wel uitkeringen. Op 10 juli 
2020 de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de gemeente Gouda terecht de 
bijstand had ingetrokken van een Turks paar dat in Turkije liefst 21 onroerende zaken 
bleek te bezitten, plus huurinkomsten uit vier panden. Het paar was het niet eens dat ze 
geen bijstand meer kregen (etnisch profileren) en spande een rechtszaak aan. Ook 
Marokkanen kunnen hun bezittingen geheim houden omdat Marokko geen inzicht wil 
geven in geld/huis/grond/onroerend goed. Een onderzoek in België toont aan dat 60% van 
de Marokkanen min-stens een woning heeft in Marokko. Cijfers gelden zeker ook voor 
Nederland. Marokko is bovendien al jarenlang niet bereid illegalen/criminelen landgenoten 
terug te nemen.

Etnisch profileren is noodzakelijk
Nederlanders met meer paspoorten zijn tussen 1998 en 2018 toegenomen van 600.000 
naar 1,6 miljoen. Door strenge controle voorkomt men o.a. dat Nederlandse staatsburgers 
met ook nog een andere nationaliteit, geen of nauwelijks belasting betalen. Samenvatting 
Elsevier 17 mei 2020 Philip van Tijn Commentaar: Herta M.de Zorger. De dubbele 
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paspoorters willen overal de krenten uit de pap, maar schreeuwen moord en brand als 
onze overheid dan de gelijke plichten wil controleren.
Artsen op de spoedeisende hulp van het Haagsche HMC Westeinde ziekenhuis moeten al 
een beetje Turks moeten spreken, daar rond een kwart van de patiënten beperkt of 
geen Nederlands spreekt. AD Den Haag 24/01/18.

“Ik mis mijn Nederland”
In het Nederland waarin ik opgroeide, was het totaal niet interessant hoe ‘de moslim’ het 
vasten verbrak. Of dat de moslim überhaupt aan de Ramadan deed. In het Nederland 
waarin ik opgroeide, vond iedereen het wel prima, dat geramadan. Elk huis zijn kruis, elke 
gek z’n gebrek en verder gewoon normaal doen. Wil jij vasten, ga jij lekker vasten. Moet jij 
weten, val me er niet mee lastig. In het Nederland waarin ik opgroeide, stond de krant niet 
vol van wat moslims deden tijdens de Ramadan en in het Nederland waarin ik opgroeide, 
werd de Ramadan niemand door de keel geduwd. Noch door een islamitische, noch door 
een goddeloze keel. Het begrip goddeloos kenden we trouwens niet in het Nederland 
waarin ik opgroeide. Je had Nederlanders en mensen met een kleurtje, die met het vlieg
tuig, de boot, auto of trein naar Nederland waren gekomen: buitenlanders. Die kregen 
weer kinderen in Nederland, zoals ik. Wij kregen te horen dat we in Nederland woon
den en dus moesten doen zoals de Nederlanders. Nederlands spreken - nou ja 
vooral dat, Nederlands spreken. En verder normaal doen. In het Nederland waarin ik 
opgroeide, kende niemand het begrip iftar. Er was ook geen agent die zijn corps 
optrommelde om bij de moskee te gaan eten zodra moslims hun vasten verbraken en er 
weer mocht worden gegeten. Sterker nog: er was niet eens een moskee om naartoe te 
gaan. De broeinesten van geweld, haat, afscheiding, terreur en vrouwenmishandeling 
waren nog niet opgericht. Niet met gemeenschapsgeld en ook niet met Arabisch geld. In 
het Nederland waarin ik opgroeide, deden moslims normaal mee aan de samen
leving. Het was ónze samenleving. Onze westerse beschaving, waarvoor iedereen had 
gekozen en bij wilde horen. In het Nederland waarin ik opgroeide, hadden Nederlanders 
de islam nog niet ontdekt. Ze hadden zich nog niet laten indoctrineren door vermeende 
‘emancipatie’, waarbij moslims hun eigen zuil moesten krijgen om de moslim in zichzelf te 
ontdekken, vorm te geven en te uiten. In het Nederland waarin ik opgroeide, leerde 
iedereen nog Nederlands zonder inburgeringscursussen. (Nu ontvangt iedere 
statushouder maximaal 10.000 euro om Nederlandse les te volgen). Het Nederland 
waarin ik opgroeide, heeft plaatsgemaakt voor ‘tolerantie’, niet te verwarren met angst 
vermomd als respect. Tolerantie cq respect voor groepen die hun anders zijn met het 
grootste tromgeroffel willen uiten, hun beperkte inzichten aan anderen willen overdragen 
en de geweldenaar in zich met liefde naar buiten brengen. Allemaal uit naam van de islam. 
Groepen die respect eisen omdat ze moslims zijn. De komende maand wordt de wil van 
een paar honderdduizend vastende moslims opgelegd aan die van miljoenen niet- 
vastende Nederlanders. Mainstream media duwt de islam door onze strot. We moeten 
zien hoe policor Nederland braaf de moskee in gaat om gezellig samen te eten, we 
moeten horen hoe bekende moslims tóch vasten terwijl ze op het hoogste niveau moeten 
voetballen en we moet overtuigd worden dat islam vrede is. In het Nederland waarin ik 
opgroeide, gaf niemand iets om godsdienst, god of welk geloof dan ook. Ik mis mijn 
Nederland”. Metro 7 mei 2019 Ebru Umar

Multiculturele samenleving een aanwinst?
Vuurwapengeweld teistert Rotterdam: halverwege dit jaar waren er al meer schietpartijen 
dan in heel 2018. Messengevechten onder rivaliserende tiener-bendes uit multiculturele 
wijken in Rotterdam-Zuid baren zorgen. Samenvatting EW 21 okt 2019.
OM topman Gerrit van der Burg: “Het aantal zaken, waarbij minderjarige worden verdacht 
van moord of poging daartoe, is meer dan verdubbeld”. Ad 29-12-2021
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“Allochtoon pakt bewust blanke”
Leefbaar Rotterdam bepleit een speciale Marokkanenaanpak in Rotterdam om blanke 
ouderen te beschermen.„Het zijn voornamelijk allochtone jongeren die bewust blanke 
ouderen als doelwit uitkiezen” Ze hebben het doelbewust gemunt op kwetsbare slacht
offers van buiten de eigen etnische groep’. Onderzoek van Bureau Beke naar achter- 
grondkenmerken van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven uit 2016 ondersteunt 
Hoogwerfs verhaal. Ze stelt dat daaruit blijkt “dat autochtonen met 87procent veruit de 
grootste groep slachtoffers vormen”. Terwijl de meerderheid van de Rotterdamse 
bevolking allochtoon is. Burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet desondanks geen reden 
voor een onderzoek naar de etniciteit van de daders. Telegraaf 29-10-2019 M. Ritman

Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft Nederland te maken met een ‘Marokkanenpro- 
bleem. ,,Dat geldt niet voor alle Marokkanen, maar wel voor veel.” Rutte ontkende dat met 
de woorden: ,, We lopen er niet voor weg dat ze bovenin de lijstjes van criminaliteit staan, 
maar we hebben hier geen Marokkanenprobleem.” Boven aan en geen probleem!!

De Syrische geleerde Bassam Tibi, die op z’n 18e vanuit Damascus de wereld introk, zou 
de islamologie - de kennis over de (cultuur van de) islam - niet bestaan. Tibi, die meer 
dan vijftig boeken schreef, is een gelovige moslim, die ongemakkelijke vragen stelt.
„Waarom verdedigen de Europeanen zich niet tegen de islamisering? Jullie zijn 
sukkels.” Bassam Tibi hij leefde en werkte in talloze landen, van Afrika en Azië tot de 
Verenigde Staten, hij haalde zich wegens zijn scherpe opinies (’De Duitse staat capituleert 
voor de islam’) de haat van de politiek-correcte goegemeente op de hals. „In Duitsland, 
ooit het land van kritische filosofen, is kritiek op de islam verboden. De wereld staat er op 
z’n kop. Blonde Duitsers noemen mij - een geelhuidige Aziaat én moslim - een racist. 
Omdat ik de vluchtelingenpolitiek van Merkel bekritiseer en waarschuw voor de islamise
ring van Europa. Ach, ze hebben geen idee wat de islam is. En Duitsers kunnen geen 
maat houden: alles moet er altijd extreem zijn.” Het is Tibi’s trauma: hij houdt van de 
Duitse taal en van de cultuur, terwijl hij het nota bene was die in 1998 het veel besproken 
begrip ’Leitkultur’ (dominante cultuur) muntte. Daarmee doelt Tibi op de noodzakelijk
heid van gedeelde waarden in onze westerse samenlevingen: democratie, mensen
rechten, de scheiding van kerk en staat onder meer. Alleen als zij deze kernwaarden 
accepteren kunnen mensen met verschillende achtergronden en religies - óók 
islamitische immigranten - zich daadwerkelijk ‘burger’ voelen. Voor Tibi bestaat er 
wel degelijk een verlichte variant van de islam, die hij aanhangt en die in de loop der tijd 
ondergesneeuwd is geraakt onder druk van orthodoxe predikers en hun fanatieke volgelin
gen. Het islamisme met z’n naargeestige totalitaire karakter en z’n nadruk op de jihad (de 
’strijd’) en de sharia (de islamitische wet) ziet hij als een moderne perversie, die bestreden 
moet worden. Daarom noemt Tibi de huidige politiek van Oost-Europese landen als 
Hongarije, Polen en Tsjechië, die moslim-immigratie willen vermijden, een ’frisse wind’. 
Met die waardering jaagt hij vooral linkse critici tegen zich in het harnas, onder wie de 
Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks), die de ontwikkelingen in 
Oost-Europa scherp bekritiseert. Tibi: „Ik vind dat die landen groot gelijk hebben. Ze 
verzetten zich tegen de almacht van Duitsland in Europa en tegen de islamisering. Ik ben 
ook een bewonderaar van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, met wie ik samen 
een boek heb geschreven. Hij is Angela Merkel veruit de baas. Vorig jaar heeft Kurz 
veertig imams uitgezet en zeven moskeeën gesloten omdat zij antisemitische propaganda 
verspreidden. Dat doen weinig politieke leiders hem na.” "Ik zie dat Europa zelfmoord 
pleegt. Kijk naar de demografische ontwikkelingen” Voor de toekomst van Duitsland, maar 
ook voor die van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, landen waar kritiek op de 
islam reflexmatig als ’islamofoob’ wordt weggezet, koestert hij weinig hoop. „Nee, geen 
enkele. Over een aantal jaren zijn grote delen van Europa overwegend islamitisch.
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Samenvatting Telegraaf 23 februari 2019 Wierd Duk

Nieuwste censuur voor niet geïntegreerde moslims.
Historicus Tayfun Balik is onderzoeker bij de vredes- en mensenrechtenorganisatie The 
Hague Peace Projects. Deze organisatie werkte voor het onderzoeksrapport berichtgeving 
“Moslims in Nederlandse kranten” samen met de online-platforms Nieuw Wij en Republiek 
Allochtonië. De onderzoeker heeft van november 2018 tot en met januari 2019 alle berich
ten over moslims systematisch onderzocht. Als de vier grootste kranten van Nederland, De 
Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad over moslims schrijven 
overheerst de negatieve inslag. “Wanneer moslims meer betrokken worden bij bericht
geving, als nieuwsmakers of als experts, wordt de toon van het bericht,volgens Tayfun 
Balik, een stuk positiever”.

Wanneer we gehoor geven aan dit tendentieus onderzoek zullen de onderstaande stukjes 
beslist niet meer worden gepubliceerd.
- De uit Egypte afkomstige Aziz kwam in 1982 naar Nederland. Onder meer, zo zegt 

hij, “omdat hij christen was in een islamitisch land”. De tramconducteur schrijft in 
december 2009 aan het GVB te Amsterdam: “De islam is heel gevaarlijk voor de 
Nederlandse maatschappij. Veel moslims praten over joden, christenen en 
atheïsten in het Arabisch. Ik begrijp alles omdat ik ook Arabisch spreek. Van 
wat ik hoor, schelden ze veel en zeggen rotwoorden over Nederlanders, 
Europeanen en Amerikanen. Ze zeggen dat de moslims de hele wereld zullen 
veroveren en alles islamitisch wordt. Of de westerse wereld dat wil of niet”, 
aldus Aziz.

- De in Nederland wonende Turk Okay Pala, de feitelijke leider in Nederland van in 
vele landen verboden islamitische Bevrijdingspartij “Hizb ut-Tahrir, stelt in een 
interview op 12 januari 2008: ”Wij zijn het niet eens met de vrijheid van mening 
-uiting in Nederland, want we verwerpen de democratie. Ons alternatief is de 
islam” en “Wat jullie nodig hebben is een zware bomaanslag” en “Om dat 
doel te bereiken zal als dat nodig is eventueel geweld worden gebruikt”.

- In 2010 is door een coupe, te plegen een Haagsche voetbalvereniging in Marok
kaanse handen is gekomen. Direct werd verboden bier te schenken en vrouwen 
werden in de kantine geweerd. Zo werden de twee autochtone zaterdag- en de 
twee autochtone zondag elftallen gedwongen een andere vereniging te zoeken.

Het is al zover dat de “Vakvereniging van Geschiedenisleraren” vindt dat de geschiede
nisles in Nederland voortaan ook over Turkije moeten gaan. Dat toen bijna twintig procent 
van de scholieren al niet uit Nederland komen, is interessant, maar voor het geschiedenis
onderwijs minder relevant. Zeker, het is onmisbaar om de ontstaansgeschiedenis van het 
eigen land te kennen. Maar het “eigen land” op Nederlandse scholen is toch Nederland, 
ook als dat niet het land is van de ouders of grootouders van veel leerlingen.
Het is al zover dat de beste en sociaalste premier van ons land dr.Willem Drees moest 
verdwijnen uit de nieuwe Canon van Nederland omdat er nu voorrang wordt gegeven aan 
vrouwen en etnische personen. Of ze werkelijk iets betekent hebben maakt niets meer 
uit.

Een techniek instructeur van het Hoofddorpse Hoofdvaart College was in februari 2019 al 
ruim een maand geschorst. Hij hoorde een leerling tegen een klasgenoot zeggen dat haar 
moeder de instructeur haram (onrein) had genoemd. Voor de sociale veiligheid van de 
leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school is de leraar op non-actief gezet. 
Een moeder die een instructeur “onrein” noemt hoort niet in Nederland thuis maar 
in een islamitisch land.

34



Islamisering op scholen in grote steden is een feit.
Maja Mischke: “Moslimdocenten wilden mij weg hebben. Ik was geschokt omdat mijn 
islamitische collega’s als één blok tegenover mij gingen staan”, vertelt in een Amsterdams 
café. „Er stond niet één niet-moslimdocent onder de ondertekenaars. En wat bedoel
den ze met dat “Gedachtegoed?” Het Sweelinck College is een zeer gemengde school 
voor havo en mavo, die valt onder de Zaam Scholengroep voor interconfessioneel voort
gezet onderwijs. „Er heeft destijds inderdaad een conflict gespeeld”, erkent woordvoerder 
Lucas Stassen van Zaam. Er werd gezocht naar een ,nltermleidalH ,̂, maar dit voorstel 
wordt door de moslimdocenten afgewezen. “Er valt helemaal niets te bemiddelen”, 
schrijft de moslim woordvoerder. (Geen bemiddelaar aanstellen bepaald in Nederland 
al de geüniformeerde niet geïntegreerde moslim.) De verstandhouding met een aantal 
moslimcollega’s blijft slecht. Nu er steeds vaker verhalen opduiken over de ’islamisering’ 
van scholen in de Randstad wilde ik dit naar buiten brengen. Het Comenius, dat ook tot de 
Zaam Groep behoort, denkt er zelfs over om een islamitische school te worden. Ik weet 
dat er collega’s zijn die in eenzelfde positie verkeren als ik destijds; die onder dezelfde 
druk staan. Samenvatting Tel. 18/04/2019 Wierd Duk

Het salafisme rukt verder op in Nederland.
Moslim Jongeren Almelo nodigt meerdere keren per jaar sprekers uit met zeer om
streden denkbeelden voor bijeenkomsten in de Masjid moskee. Een aantal predikers 
houdt zich volgens experts bezig met het salafistische gedachtegoed. AD 26-10-2019 
Gemeente Den Haag heeft jarenlang samengewerkt met de salafistische Quia-Moskee 
Deze moskee bleek een broeinest van jihadisme te zijn. AD 07-07-2020

Moskeeën, scholen, verenigingen, opleidingsinstituten etc. zijn al jarenlang in 
Nederland instituten van haat. Een voorbeeld: het Cornelius Haga Lyceum in 
Amsterdam heeft leraren die optrekken met terroristen, les geven in salafistische 
geloofsleer, les geven in onverdraagzaamheid. “Antimoslim-pestgedrag”, zo noemde 
directeur Atasoy eerdere pogingen om de salafistische school te dwarsbomen. Er werken 
daar zelfs mensen die banden hebben met het ’Kaukasus Emiraat’. Die terreurgroep is 
verantwoordelijk voor bloedige aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010, met 
tientallen doden.

Uit een nieuw onderzoek in 2020 blijkt dat moslimgemeenschappen in Nederland vanuit 
landen als Kuweit, Turkije en Saudi-Arabië actief worden beïnvloed. Kinderen worden 
geleerd dat afvalligen de doodstraf verdienen en dat je de politie niet inlicht als een moslim 
een misdrijf pleegt. Turkije maakt Nederlanders met een Turkse achtergrond wijs dat zij in 
een land wonen dat een vijand van Turkije is. Samenvatting EW 25 juni 2020 Victor Pak

Salafistische scholen leren kinderen zich af te keren van Nederland
Kinderen op salafistische moskee scholen krijgen te horen dat mensen met een ander 
geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de 
Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Nieuwsuur en NRC 
deden onderzoek naar onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme 
worden beïnvloed, en bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Docenten door het hele land verheerlijken een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de 
islamitische wetgeving. Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke mensen 
‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Daarbij wordt gesteld dat onder meer overspeligen, homo
seksuelen, afvalligen en zogeheten ‘tovenaars’ de doodstraf verdienen. Kinderen krijgen 
invuloefeningen en meerkeuzevragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste 
is: „a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.” Binnen het informele 
islamitische onderwijs wordt het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de 
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islam, steeds invloedrijker, zo schreef inlichtingendienst AIVD in het laatste jaarverslag. 
Nieuwsuur en NRC identificeerden minstens 50 onderwijsplekken die salafistisch zijn of er 
sterk door worden beïnvloed. Hier volgen naar schatting meer dan duizend kinderen ’s 
avonds of in het weekend islamitische lessen. NRC 10 september 2019 Andreas 
Kouwenhoven en Milena Holdert

Islamitische weekendscholen weigeren de inzage in de lesboeken.
Volgens de Hilversumse prediker Fouad el-Bouch staat er niets in de schoolboeken dat in 
strijd is met de islamitische wet. (en de Nederlandse wet?) „Het jihadistische platform 
Ahl as Sunnah Publicaties stelt ook dat de aanval op salafistische lesmaterialen onderdeel 
is van een campagne om de islam in Nederland te vernietigen. „De koeffaar (ongelovi
gen) zullen ons niet met rust laten totdat wij ook koeffaar worden zoals zij dat zijn. ”

Salafisme: na jaren van ontkenning overheerst onmacht
Nederlandse politici ontkenden sinds begin deze eeuw jaren het gevaar van de extremis
tische islam, ondanks de vele waarschuwingen van Afshin Ellian en politica Ayaan Hirsi Ali. 
Inmiddels is ontkenning niet meer mogelijk en verkeert politiek Den Haag in een staat van 
pure onmacht. Nu zijn we zeventien jaar verder. Talloze bloedige aanslagen zijn in Europa 
gepleegd. Ook zijn honderden Nederlandse moslims afgereisd naar de jihadgebieden om 
met hun broeders aan rooftochten en moordpartijen deel te nemen. We verkeren in een 
nieuwe fase: de staat van onmacht. Het bestaande juridische kader is gemaakt voor op
rechte religieuze mensen, terwijl de politieke islam zijn aanhang heeft geleerd om te 
liegen en bedriegen. Islamisten zijn niet verplicht om naar waarheid te spreken 
tegen ongelovigen. Dit is niet hun samenleving en hun rechtsorde. Dat is het grote 
verschil met orthodoxe christenen of joden die het Westen als eigen samenleving 
beschouwen. Samenvatting Elsevier Magazine 13 sep 2019 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

“Over geweld tegen Joden wordt weer gezwegen”.
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maakt zich zorgen. „We mogen niet wegkijken, er is 
geen tijd te verliezen. „Amsterdam, Toulouse, Brussel, Parijs, Kopenhagen, Malmö en 
Berlijn, het zijn zeven Europese steden waar in de afgelopen jaren Joden zijn 
aangevallen of zelfs vermoord. Het is tijd dat Europa werkelijk alles doet wat het kan 
om Joden veiligheid te bieden. Zij horen bij Europa”. „Mijn toekomst is niet in 
Nederland, niet in Europa”, vertelde een Joodse jongere mij. Hij kan nooit onbevangen de 
straat op met een keppeltje. Maar het ergste vond deze jongen het „Als omstanders 
zwijgen en leraren er niets van zeggen.”Al eeuwenlang woont op het Europese continent 
een Joodse gemeenschap waarvan de leden - denk aan Spinoza, Einstein en Mahler - 
van grote betekenis zijn. Het overgrote deel is tijdens de oorlog uitgemoord. Bescherming 
van de Joodse gemeenschap is daarom ook des te zwaarwegender. En daarom geldt des 
te meer: Joden horen bij Europa. In Europa worden Joden driekwart eeuw na de Holo
caust opnieuw steeds meer mikpunt van vooroordelen en haat.. Een groeiend aantal 
Joden trekt weg uit Europa en dat is een nieuwe schandvlek. Onze vrijheid en beschaving 
staan of vallen met de vrijheid en veiligheid van minderheden en in het bijzonder die van 
de Joodse minderheid. Wij mogen niet zwijgen over dit onrecht. De cijfers zijn verontrus
tend: negen op de tien Europese Joden menen dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is 
toegenomen in de EU. Bijna 30 procent van de Joden in de EU zegt minstens eens in de 
voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen vanwege hun Joodse afkomst, maar 
slechts één op de vijf van hen stapt naar de politie. Meer dan een derde van de respon
denten heeft in de afgelopen vijf jaar overwogen te emigreren, omdat ze zich niet veilig 
voelen in het land waar ze leven. Het is onbestaanbaar dat Joden zich niet thuis voelen in 
Europa. Dat we ze geen veiligheid kunnen bieden. Antisemitische aanslagen en incidenten
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zijn ook een aanslag op de fundamentele waarden en mensenrechten van de Europese 
Unie. We mogen niet wegkijken, we mogen niet zwijgen. Dit is het moment om naast de 
Joodse gemeenschap te staan. Zij horen bij Europa. Zij zjn Europa.”
Samenvatting Gert-Jan Segers, fractieleider Christenunie Telegraaf 3 mei 2019

Nederland is nu al erger dan in 1940-1945
De Dam in Amsterdam verandert regelmatig in klein-Gaza. Activisten roepen in hartje 
Amsterdam dat zionisten moordenaars zijn en bezoedelen de Israëlische vlag met haken
kruizen. Sasha Jacobs (65), liberale Jood is onthutst over ’de groeiende Jodenhaat’. 
Drommen voornamelijk buitenlandse toeristen worden vanuit het Amsterdamse Centraal 
Station in een rechte lijn naar de Dam gestuwd. Wat ze daar als eerste zien? Activisten 
met Palestijnse vlaggen en een zee van extreme teksten."Israël is the problem, not 
Hamas”, staat op een bord. De openlijke haat tegen Israël en zijn Joodse volk op een 
paar meter afstand van het monument waar jaarlijks op 4 mei vooral ook wordt stilgestaan 
bij de Holocaust, ze zorgt binnen de Joodse gemeenschap voor verbijstering. Antisemi
tisme bestaat al 3000 jaar, dat krijg ik de wereld niet uit. Maar ik zal niet rusten voordat de 
Boycot Desinvestering & Sancties, een beweging die door de Duitse Bondsdag wordt 
bestempeld als antisemitisch, ook in Frankrijk is verboden, maar waarmee op de 
Dam openlijk wordt gepronkt. De activisten roepen op om het complete Joodse volk te 
bestrijden. Dat is niet demonstreren, dat is haat zaaien, oproepen tot geweld.” Sasha 
Jacobs: „Geert Wilders wordt nog altijd vervolgd voor zijn minder-Marokkanen 
uitspraak. Maar als je roept dat alle zionisten bestreden moeten worden, kun je 
ongestoord je gang blijven gaan. Op de plek van de dodenherdenking nota bene, 
nationaal visitekaartje. Het roept bij hem pijnlijke herinneringen op aan ’het stille verdriet’ 
van zijn vader. „Hij wilde na de oorlog lang niet in Amsterdam wonen, noemde de stad ’een 
open wond’ voor een Jood die er zoveel verschrikkelijks had meegemaakt.” Philip Jacobs 
zag hoe o.a. zijn ouders en zusje werden afgevoerd richting vernietigingskamp Sobibór, 
waar ze op 23 juli 1943 werden vergast. Hij vluchtte dwars door Europa naar Cadiz, nam 
de boot naar Canada om daar wapenspecialist te worden in de Irenebrigade. Hij streed 
mee om Nederland te bevrijden en na de oorlog zweeg hij. “Gelukkig maken hij en mijn 
moeder niet mee dat Amsterdam zoveel jaren later weer in de greep van de Joden
haat komt.” Een man die tegen toeristen roept “Zionisten zijn NSB’ers, ze liegen zelfs 
als ze adem halen, ze moeten dood’”. Samenvatting Telegraaf 22 juni 2019 Bert Dijkstra

EU moet stoppen met financieren van Jodenhaat.
Helaas staan Palestijnse schoolboeken nog steeds vol met haat tegen Joden en Israël. In 
de nieuwe schoolboeken worden aanslagen in Israël verheerlijkt. Landkaarten waarop 
Israël gewoon ontbreekt. Geschiedenisboeken die de Palestijnse terroristen beschouwen 
als nationale helden. Het is te gek dat de EU deze boeken subsidieert (92 miljoen euro) 
via de VN-organisatie UNRWA. EM 19 okt 2021 René van Rijckevorsel

Weer een schaamteloos staaltje geschiedvervalsing onder VN-vlag
In een van de anti-Israël-resoluties van de Verenigde Naties heet de Tempelberg voortaan 
alleen nog Haram al-Sharif. De Joodse naam wordt verzwegen. Daarmee wordt impliciet 
een claim op Jeruzalem gelegd als islamitische plaats, niet als heilige plaats voor Joden. 
Absurd want het is een feit dat Joden op deze plek al tot hun God baden ver vóór de ge
boorte van profeet Mohammed (in het jaar 571). Maar namen hebben een politieke lading, 
en dat is in dit geval de band tussen Joden en de Tempelberg ontkennen. Want als die 
band er niet is, wat hebben Joden, en daarmee de staat Israël, er dan nog te zoeken? De 
Palestijnen zijn sinds 2011 lid van UNESCO, de werelderfgoed-organisatie van de Vere
nigde Naties. Sindsdien proberen ze ook daar Joodse namen voor gedeeld erfgoed in of
ficiële documenten verwijderd te krijgen. Israël is sinds de Tiendaagse Oorlog in 1967 de 
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baas over Jeruzalem, maar toonde zich sindsdien juist zeer terughoudend met betrekking 
tot de Tempelberg. Die is immers ook voor moslims een heilige plek. De Israëlische 
regering gaat zelfs zover dat moslims er wel mogen bidden, maar Joden niet.
Samenvatting Elsevier Weekblad 24 nov 2019 Robbert de Witt

Minister Blok heeft voor deze geschiedvervalsing natuurlijk getekend.Logisch want 
driekwart van de bijna tweehonderd lidstaten van de Verenigde Naties wordt geleid 
door dictators of islamitische leiders en Nederland is al een islamitisch land.

De 700.000 Palestijnse migranten zijn al bijna 5 miljoen migranten geworden. Voor hulp is 
elk jaar ongeveer 1 miljard euro nodig. De Palestijnse Autoriteit hebben sinds de onder
tekening van de Akkoorden van Oslo in het jaar 1995 25x zoveel financiële hulp ontvangen 
dan de burgers van Europa samen na het einde van de Tweede Wereld-oorlog in het 
kader van het Marshall-plan (inflatie meegerekend). Terwijl Europa 1636 keer groter is.

De Gazanen behoren tot de snelst groeiende volken in de wereld. Er is geen hoop 
voor al die mensen. Haat en armoede zijn het gevolg. (Tijdens de viering in de Gaza- 
strook van de 25ste verjaardag van de Islamitische Verzetsbeweging Hamas, waar tien
duizenden aanhangers aanwezig waren, bezwoer op vrijdag 7 december 2012 de politiek 
leider Khaled Meshaal nog eens dat hij Israël nooit zal erkennen. Hij beloofde dat hij 
Palestina “Centimeter voor centimeter zal bevrijden en de Joodse Staat zal 
vernietigen”. De haat wordt al jong geïnjecteerd en helaas wordt een “Staat”, die 
kinderen in haat opvoed, financieel mogelijk gemaakt door Amerika en Europa. In 2020 
steunen alleen nog de Europese commissie en EU-landen de Palestijnen met 
miljarden euro’s hulpgeld. Geld waarmee aanslagen op Israel zijn gepleegd. EM 
nov. 2020 Jelte Wiersma. Uit alles blijkt dat Europa al een islamitisch werelddeel is 
geworden.

Het voortbestaan van Israël staat op het spel
In plaats van het welzijn van de eigen burgers voorop te stellen, offert de Palestijnse 
terreurgroep Hamas vele levens op voor de vernietiging van Israël. Israël heeft het recht 
zich te verdedigen tegen een aanval die Iran faciliteert. De islamitische terreurbeweging 
Hamas vuurde zonder geldige reden raketten af op Israël. Hamas is de belangrijkste 
oorzaak van lijden van Palestijnse burgers. Hamas gelooft in de vernietiging van de staat 
Israël. Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen tegen vijanden die een mensen
leven onbelangrijk vinden. EM 14 mei 2021 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

Gaza wordt in de bijbel geschiedenis omschreven:"Als problematische bevolkingsgroep 
die voor problemen zorg draagt". Gaza was t/m 1973 onderdeel van Egypte. President 
Anwar Sadat weigerde bij de onderhandeling in 1973 Gaza terug te nemen. Ook in Egypte 
worden de Gananezen niet getolereerd. Gaza is en was een tijdbom.

Het geweld in Israel gaat niet over woningen in Oost-Jeruzalem, maar om politiek gewin 
van de terroristische organisatie Hamas. De Palestijnen lijden onder hun eigen corrupte 
leiders. Subsidies en giften van kerken komen vaak niet bij de noodlijdende bevolking, 
maar inzakken van Palestijnse leiders. Worden besteed voor terroristische doeleinde.Zelfs 
Nederlandse hulpbedragen worden doorgesluisd naar het Volksfront. Die streeft naar 
vernietiging van de staat Israël. Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Denk) heeft de Pales
tijnse zaak verdedigd en keihard weersproken dat sprake was van terrorisme financiering. 
D66-minister Sigrid Kaag heeft begin mei 2021 de betalingen deels weer hervat.

“Witte Nederlanders integreren slecht”
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In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar autochtonen inmiddels in de minderheid 
zijn, zouden blanken zich terugtrekken in “witte enclaves”. Ruim 89 procent van de Turkse 
Nederlanders, die in ons land zijn geboren, heeft een partner met dezelfde achtergrond. 
Nog altijd trouwen Turkse vrouwen maar zelden met niet-Turkse mannen. Emsal: „Ik 
groeide op in Delfshaven in een gesegregeerde, volledig Turkse wereld. Op mijn zwarte 
basisschool in Delfshaven zat zelfs niet één Nederlands kindje. ” Pas op het Montessori 
Lyceum leerde Emsal de wereld van autochtone Nederlanders kennen. „Op die school 
zaten alleen maar Nederlandse kinderen. Dat was zo anders: de feestjes, de omgang 
tussen jongens en meisjes, bepaalde denkwijzen. Ik kreeg Nederlandse vriendinnen, die 
nog getuige waren op onze bruiloft. Door die ervaringen verwijder je je ook wel enigszins 
van het milieu waar je uit komt. ” Danny had een jeugd in Rotterdam-Zuid hij ergerde zich 
aan de onwil bij veel immigranten om Nederlandse normen en waarden te omhelzen. „Die 
komen nauwelijks met autochtone Nederlanders in aanraking. Ze komen ook zelden 
buiten de stad. Dat nu wordt gezegd dat de Wr^tte minderheid’ in de grote steden zich 
maar moet aanpassen vind ik misplaatst. Als je ziet dat onder sommige minder
heden Joden- en homohaat veel voorkomt en dat zelfs jonge allochtonen vaak nog 
slecht Nederlands spreken: waarom zouden wij ons daaraan moeten aanpassen?” 
“Het is eigenlijk best raar”, geeft Emsal toe, “dat Turken van Nederlanders verwach
ten dat die zich voegen naar de Turks-islamitische cultuur”. De verwachting is inder
daad dat Danny integreert. “Grappig dat wij dat van zelfsprekend vinden want we leven 
wel in Nederland”. Samenvatting artikel Telegraaf 31 mei 2019 Wierd Duk

Turken wordt ingeprent dat Nederland hen vijandig gezind is’
“De Turkse gemeenschap in Nederland staat dagelijks bloot aan propaganda waarin het 
Westen de vijand is”. Die boodschap had de hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan 
Zürcher 20 februari in zijn verhoor in de mini-enquête naar ongewenste buitenlandse 
beïnvloeding van islamitische instellingen. De antiwesterse propaganda verspreidt Turkije 
via sociale media en tv en kranten, die bijna allemaal het standpunt van de regering- 
Erdogan uitdragen.

Klikturken
Een stel NSB-Turken, de mislukte nageboorte van gastarbeiders die Turkije ontvluchtten 
zijn om hier in een liberaal land hun kinderen alle kansen te geven die ze in Turkije zouden 
mislopen, zet vanuit Nederland de Turkse rechtbank aan het werk. Mehmet Salih Kaya uit 
Assendelft, Huseyin Sayilgan, Ertugrul Kurten en Kahriman Kurt uit Amsterdam. Tegen 
landverraders en NSB’ers doe je weinig, maar het is ronduit schokkend dat de 
Nederlandse overheid nog steeds geen antwoord heeft op Nederturken die tot op de 
dag van vandaag landgenoten laten oppakken in Turkije. Sadisten zijn het, Neder
turken. Hun Nederlandse paspoort, dat je natuurlijk moet afpakken als ze overgaan tot dit 
soort burger ondermijnende activiteiten. Zij zijn slechts het topje van de ijsberg van het 
tuig dat niet in Nederland hoort. Waarom wordt hun Nederlandse nationaliteit niet afgeno
men, als ze zo open over en trots op hun betrokkenheid zijn bij een andere staat? Mislukte 
mensen, die onze samenleving minachten en een tikkende tijdbom vormen voor onze 
vrijheid. Samenvatting Metro 11 juli 2019 Ebru Umar

De Nederlander heeft de schouders er onder mentaliteit.
- Op 22 februari 1944 werd Nijmegen per ongeluk gebombardeerd door de 

Amerikanen. Bijna achthonderd doden (het precieze aantal is nooit vastgesteld) bij 
wat bekend is geworden als het ‘vergissingsbombardement’ van Nijmegen. 
Amerikaanse bommenwerpers die vanwege slecht weer onverrichter zake moesten 
terugkeren van een missie in Duitsland, losten hun bommen op de stad in de 
veronderstelling dat ze nog boven Duits grondgebied waren. Niemand had na de 
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oorlog zin om terug te kijken. Het land moest weer worden opgebouwd.
- Door verkeerde coördinaten is per ongeluk het Bezuidenhout in Den Haag door 

geallieerde gebombardeerd. Ruim 2000 doden. Niemand had na de oorlog zin 
om terug te kijken. Het land moest weer worden opgebouwd.

De geüniformeerde moslims hebben een heel andere mentaliteit.
- De Irakees Basim Razzo omdat bij bombardement op zijn woning in Mosul zijn 

vrouw, dochter, broer en neef omkwamen en twee huizen werden verwoest heeft 
van de Nederlandse regering al tonnen Euro’s aan schadevergoeding gekregen.

- De geüniformeerde islamitische “Vrouwen van Srebrenica” die schadevergoeding 
willen hebben omdat Nederlandse soldaten zich overgaven bij een niet te 
verdedigen compound.

Hebben wij ooit de brutaliteit gehad om de geallieerden (die soldaten leverde en die 
ook stierven voor onze vrijheid) verantwoordelijk te stellen voor de vele doden die 
bij bombardementen en onze bevrijding gevallen zijn?

Geüniformeerde/niet geïntegreerde moslim protesteren niet maar 
mobiliseren direct al de hele wereld.

Bij een cartoonwedstrijd in Nederland over Mohammed werd zelfs vanuit Afghanistan 
gedreigd met aanslagen. Om geen Nederlanders in gevaar te brengen is de cartoon
wedstrijd afgelast. Toegegeven werd weer aan moslimterreur. De As Soennah moskee 
predikt gewapende jihad, doodstraf voor afvalligen, vrouwenbesnijdenis, sharia huwelijken 
en roept tot geweld tegen ongelovigen.Tegenstanders van al deze, niet in Nederland 
thuis horende, misstanden protesteerden door naast de moskee een etalagepop in 
Arabische kleding, half ontbloot en voorzien van een baard, met in het kruis een babypop. 
Daarmee duidelijk maken dat Mohammed met een kind van 9 jaar was getrouwd. Over de 
pop zegt Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van de Stichting as-Soennah. “Dit is geen 
aanval op alleen onze moskee, maar een aanslag op de hele moslimwereld”. Zo zijn 
moslims voortdurend bezig de wereld te mobiliseren om aanslagen te plegen tegen hen 
die een andere mening hebben. In Nederland is zodoende al code 4 voor dreiging van 
buitenlandse geüniformeerde islamieten.

Kritisch over de islamitische gemeenschap.
De Nederlandse Fidan Ekiz: “Spreek je uit over misstanden. Ik noem mezelf een seculiere 
moslim. Geloof is voor ons privé. Mijn familie bemoeit zich er nooit mee of een ander wel 
gelovig genoeg is. Ze zijn voor de scheiding van kerk en staat, net als de stichter van de 
Turkse staat, Atatürk. Bepaald geen aanhangers van Erdogan dus. Het gekke is dat die 
familieleden in Turkije heel goed het gevaar inzien van de politieke islam, in tegen
stelling tot veel mensen in Nederland. En als ik dat hier benoem, vindt men dat ik gene
raliseer, of dat ik een hetze uitlok tegen moslims. Heel naar. Het klimaat in de Turks- 
Nederlandse gemeenschap is angstig, veel haatdragender, verbetener. Ook hoe ze 
op mij reageren op sociale media. Vijandig. Ik wil ook mijn zorgen kunnen uiten over het 
religieuzer worden van moslim-jongeren in Nederland en in België. Onderzoeken wijzen 
dat ook uit. ” Ik zou willen zeggen, richt je woede juist op lieden die het voor jullie gemeen
schap verpesten: de jihadisten, de aanslagplegers, de islamisten dus. Maar hun woede 
richt zich dus op niet-moslims en op mensen als ik. Weet je dat Kamerleden van Denk 
invloed proberen uit te oefenen op mijn talkshow Die Nieuwe Maan’ waarin ook ex- 
moslims hun verhaal doen? Bizar. Dan denk ik: we zijn niet in Ankara. Ik probeer de 
nuance te zoeken en ben realistisch genoeg om te weten dat ik de Verikihiinc) ’ binnen de 
islam niet meer meemaak. Mijn ooit analfabete moeder, die hier leerde lezen en schrijven, 
wordt steeds mondiger, ze is nu 66, en pikt het niet als vrouwen haar aanspreken of over 
haar roddelen omdat ze geen hoofddoek draagt. Ik hoor dat jongeren steeds vaker online 
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naar haat werken luisteren van hippe, charismatische imams. En dan zegt de onderwijs
inspectie dat het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum niet salafistisch is, onzin 
natuurlijk. Die inspectie kon haar werk helemaal niet doen. Die is gewoon bang. Veel 
linkse niet-moslims zeggen tegen mij:‘Het is toch hun cultuur, laat ze’. Samen
vatting Trouw 16 juni 2019 Fidan Ekiz

Denk “tuig”.
Ayat Zaki van “Denk” vindt dat het roepen van “Allahu Akbar” tijdens Dodenherdenking 
2019 in Amsterdam Nieuw-West geen verstoring van de plechtigheid was. Als een 
Nederlander iets bij een moskee roept is dat zo erg dat men zelfs in Afghanistan reageert.

Islamitische moordenaars
Vijfhonderd vrouwen in Nederland worden jaarlijks mishandeld, ontvoerd of ver
moord door een man in hun directe omgeving; echtgenoot, broer, vader, zwager en 
godbetert zoon. Mishandeling en moord door mannen, islamitische mannen, die menen 
dat zij het recht hebben om de vrijheid van een vrouw te beknotten tot de dood erop volgt. 
Mannen, islamitische mannen, die menen dat een vrouw hun bezit en eigendom is. Man
nen, islamitische mannen, die genoegdoening halen uit het mishandelen, ontvoeren of 
vermoorden van anderen, in het bijzonder vrouwen. De reflex die nu opkomt bij zelfge
noegzaam Nederland is: hoe durf je zoiets op te schrijven. Hoe haal je het in je hoofd om 
deze feiten hardop te benoemen? Tweede poging: Gökmen Tanis was een islamitische 
man, een Nederturk die meende op klaarlichte dag mensen te moeten vermoorden in een 
volle tram. Terrorisme. Geen eerwraak. Is de islamisering van Nederland in wezen niet 
een ander woord voor terrorisme? En wie is hier de terrorist? De man die de trekker 
overhaalt of de politicus man/vrouw die het faciliteert? Of zo’n islamitische moordenaar 
nou een vrouw vermoordt omdat ze niet gehoorzaamt of ‘ongelovigen’ omdat ze ongelovig 
zijn: hij blijft een islamitische moordenaar die handelt vanuit islamitische motieven. Een 
islamitische moordenaar die de Nederlandse overheid gefaciliteerd en gecreëerd 
heeft met verblijfsvergunningen, nationaliteiten, scholen, moskeeën, internaten, 
anti-discriminatie-meldpunten en godbetert overal hoofddoekjes die om respect 
eisen - nee, geen respect. Dat krijgen ze niet uit hun strot. Natuurlijk ben ik deze mensen 
zat, natuurlijk ben ik hun faciliteiten zat en natuurlijk zitten er ook moslims onder de slacht
offers van zo’n islamitische moordenaar. Maar ik ben vooral de politici zat die niet anti
ciperen op onze toekomst waarin islamitische mannen toenemen omdat wij ze niet 
beperken, maar meer meer faciliteren. Samenvatting Metro 19 maart 2019 Ebru Uma

Opgesloten vrouwen in Nederland
Honderden en mogelijk zelfs duizenden vrouwen in Nederland worden thuis opgesloten 
door hun echtgenoot. De bekende vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa wil Nederland 
wakker schudden. De jonge Pakistaanse vrouw Shazia verruilt eind 2017 haar geboor
teland voor Nederland en trouwt hier met een Pakistaans-Nederlandse man. Een uur na 
aankomst wordt ze opgesloten, vertelt Shazia. „Ik mocht niemand ontmoeten. Buren 
groeten was verboden. Mijn man zei: “dat zijn ongelovigen”. “Volgens haar schoon
familie waren westerlingen zedeloze mensen”. Over het aantal 'verborgen’ vrouwen in 
Nederland zijn geen harde cijfers. Op basis van een literatuurstudie, interviews, veldwerk 
en het raadplegen van experts komt het kenniscentrum uit op een “beredeneerde schat
ting’ van zo’n 600 tot 900 in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Maar het werkelijke 
aantal is veel hoger”, ziet Shirin Musa van Femmes for Freedom in de praktijk. “Niet alleen 
huwelijks-migranten zijn kwetsbaar”, signaleert Musa. Ook jonge vrouwen die in Nederland 
zijn opgegroeid, lopen risico. Een groot probleem is dat (schoon)familie de verborgen 
vrouwen vaak laat vallen als een baksteen. En daardoor de situatie in stand houden en 
zelfs aanmoedigen, ziet Musa. Ze vergelijkt deze families met criminele organisaties die 
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zich schuldig maken aan mensenhandel en uitbuiting. „We kijken wel naar georganiseerde 
misdaad, als het gaat om motorclubs of drugs. Maar niet als het gaat om deze vormen van 
geweld. Die families komen daar veel te makkelijk mee weg.” Feministen roeren zich 
bovendien nauwelijks uit angst om voor racist of islamofoob te worden uitgemaakt. 
Shirin Musa vindt het ergerlijk dat Nederland miljoenen euro’s overmaakt aan ontwikke
lingslanden voor het bestrijden van vrouwendiscriminatie. Terwijl er in ons land honderden 
en mogelijk duizenden vrouwen thuis worden opgesloten. „Wat dat betreft zijn we zelf 
ook een ontwikkelingsland. Samenvatting artikel Telegraaf 12 juni 2019

Acht minuten Jodenhaat op Radio 1
Het radioprogramma “Gaan”, uitgezonden door BNNVARA, wordt gepresenteerd door het 
idool El Ouakili. In het programma van 11 september 2019 vormde de volle acht minuten 
een aaneenschakeling van virulent antisemitisme, waarop de presentator niet of nauwe
lijks op de beller Ben reageert. Twee weken later is in hetzelfde programma met dezelfde 
presentator het zelfde gebeurd. De beller heette toen Mario en ook hij kreeg van de 
presentator zonder tegenspraak bijna acht minuten voor zijn variaties op het thema ‘De 
joden zijn zelf verantwoordelijk voor de Holocaust’. Morad El Ouakili heeft een Marok- 
kaans-islamitische achtergrond. Zover is het al dat de door ons betaalde linkse omroep 
“Jodenhaat" propagandeert. Zijn, om dit normaal te vinden, in 1940-1945 daarvoor 
zoveel jonge mensen gestorven?

Het is al zover dat de Universiteit Utrecht pleitte voor een gebedsruimte met een geschei
den ingang voor mannen en vrouwen. Met speciaal ramadan-rooster en halalvoedsel. 
Het is al zover dat het Centraal Museum en Utrecht Marketing flatgebouwen in Kana
leneiland en Overvecht niet mag voorzien van monumentale wandschilderingen. Het ging 
om reconstructies van bestaande schilderijen van de Utrechtse Caravaggisten. Vaak 
hebben die een Bijbels thema. Daar heeft de moslim partij “Denk Utrecht” bezwaar tegen. 
Het is al zover dat barbaars ritueel slachten mag, dat op plekken waar moslims komen 
geen alcohol meer geschonken mag worden, dat gezicht bedekkende kleding al een nor
maal straatbeeld is, dat geüniformeerde vrouwen geen les willen krijgen van een man. 
Het is al zover dat het al heel gewoon is om Nederlanders die de waarheid schrijven/ 
spreken over de islam dag en nacht beveiligd moeten worden. Dat journalisten, i.v.m. hun 
veiligheid, al zelfcensuur over de islam toepassen. Dat het Apeldoornse wijkblad De 
Wijkkijker sinds week 19 van 2019 zonder redactie zit omdat alle tien redacteuren zijn 
opgestapt nadat zij een verbod kregen om te schrijven over de komst van het asiel
zoekerscentrum in de stad.

Kosten in 2017 voor een migrant per jaar migranten centrum: €. 37.300,- per jaar 
Netto salaris in 2017 Jan Modaal €. 25.824,- per jaar
Kosten gezin van 4 personen in migranten centrum 4 x € 37.300,-: €.149.200,- per jaar 

+ kosten advocaten en jarenlange processen
Salaris modaal voor 4 personen met 1 verdiener netto: €. 25.824,- per jaar 

+ kinderbijslag.

Volgens de Volkskrant bedroeg de kosten voor de twee aso migranten centra in 2017 per 
migrant €.177.000. Daarboven komen de extra kosten zoals van advocaten etc. Extra 
beveiligde inrichtingen bouwen kost al 1 miljoen euro per cel en vervolgens €. 500,- per 
dag voor gedetineerde. Zo duur is uiteindelijk de geïmporteerde criminelen import

Het geüniformeerde Syrisch gezin met 9 kinderen in 2017 gekomen in Spijk kostte de 
Nederlander dus minimaal per jaar €.410.300,-. Vijf jaar migranten centrum is dus 
minimaal meer dan 2 miljoen Euro.
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In 2017 schreef Gertjan van Schoonhoven al in Elsevier. “Een deel van de hardnekkige 
armoede/leerachterstand op scholen is gewoon geïmporteerd. Veel niet-westerse 
immigranten hebben door gebrek aan kwalificaties weinig tot geen kans op werk. 
Wie doorgaat met het beleid dat immigranten toelaat waaraan de arbeidsmarkt geen 
behoefte heeft, zal grote leerachterstand op scholen en armoede blijven importeren”. 
Telegraaf 22 september 2020.

Voor een goede godsdienstige opvoeding sturen geüniformeerde moslims hun kinderen 
naar het oorspronkelijke land. Ze krijgen dubbele kinderbijslag. Op 18 jarige leeftijd, terug 
in Nederland, spreken deze kinderen onze taal niet. Voelen zich gediscrimineerd. Met 
als resultaat verhoogde criminaliteit en zich politiek organiseren in partijen zoals “Denk” en 
“Nida. Met barmhartig zijn hebben we bezetters binnen gehaald en is Nederland hard op 
weg naar een derde wereldland.

Immigratiepact Marrakesh muilkorft de journalistiek
Het omstreden pact van Marrakesh vormt een ernstige inbreuk op de westerse 
persvrijheid. Nieuwsmedia krijgen tussen de zinnen door een nieuwe ideologische taak 
toe-bedeeld: het propageren van massa-immigratie als positief en gewenst fenomeen. De 
meerderheid van de leden van de Verenigde Naties bestaat in meer of mindere mate uit 
dictatoriale of despotische en zelfs totalitaire regimes. Ga dus niet de Verenigde Naties 
heilig verklaren. Dat zijn zij niet. Nu de politieke implicaties van dit pact. Klaas Dijkhoff ziet 
alleen maar voordelen in een pact dat volgens hem helemaal niet bindend is. Sorry Klaas, 
wanneer Nederland Somalië zou aanspreken om zijn onderdanen terug te nemen, zal een 
Somalische Klaas zeggen: ‘Jammer, het is niet bindend.’ In werkelijkheid is dit pact in strijd 
met de geest van de politieke programma’s van CDA en VVD. Beide partijen gingen naar 
de kiezer met de belofte dat ze de immigratie zouden beperken. Het pact eist van de 
ondertekenaar om de immigratie als een positief fenomeen te zien en te propageren. 
Samenvatting artikel EM 7/12/2018 Prof. mr. dr. Afshin Ellian

Nederlandse idioterie.
Het is al zover dat het wel humaan is als Nederlandse kinderen, waarvan de ouders naar 
het buitenland worden overgeplaatst, bij familie en vriendjes weggaan. Die kinderen 
spreken zelfs de taal van het nieuwe land niet. Niet humaan is dat kinderen die hier 
illegaal zijn, die al honderden duizenden euro’s aan proces/huisvesting/levensonder- 
houd hebben gekost naar hun Vaderland terug moeten. Het is kennelijk niet humaan dat 
ze naar hun familie en vriendjes gaan. Zij spreken wel de taal van het land. Dit verschil in 
humaan zijn is een zeer grote denkkronkel bij politiek/ kerkelijke anarchisten. Een denk- 
kronkel ten koste van onze zieken, bejaarden en geestelijk minder bedeelden. Ook voor 
de regering telt een euro kan je maar 1x uitgeven. Hypocriet reageerde ieder op migrant 
“Mauro”. Hij moest, na jarenlang te vergeefs procederen, uiteindelijk terug naar Angola. 
Daar woonde zijn moeder en zijn familie. NOS-tv Europa correspondent Saskia Dekkers: 
“Portugezen gaan tegenwoordig vaak naar Angola omdat ze daar driemaal meer 
verdienen” Waar de economische groei zelfs hoger is dan Nederland. Hoe hypocriet kan 
men zijn om migrant Mauro, onder druk van anarchisten (parlementariërs/kerkgangers en 
Linkse), in Nederland te laten blijven.

Waarom mogen we niet weten wie er op IC de ligt.
In het radioprogramma Argos deed het hoofd van de intensive care afdeling van het 
Amsterdamse ziekenhuis VUmc, Armand Girbes, de uitspraken: “Mij valt op dat wij 
voornamelijk Corona patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij 
ook zo is dat ze de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn”. Linkse- en moslim 
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partijen vinden feiten benoemen nu schandalig, bagger, racistisch. etc.etc. De partij Nida
(Den Haag) wil nu dat het verboden wordt feiten te benoemen zoalsþÿ�  �De Haagse woning
nood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kans
arme) allochtonen Ook het Corona feit benoemen wil de Haagse moslim partij Nida
strafbaar stellen Nidaþÿ �� vindt het benoemen zelfs al racistisch

Uit feiten blijkt dat nieuwkomers die onze tolerantie, cultuur, waarden, normen, vrijheid en
folklore niet aanvaarden de alles vernietigende bezetters zijn. Feiten zijn heden ten dage
niet meer belangrijk. Worden verdraaid, verloochend en bestempeld als radicaal, polari
serend, racistisch, bagger etc.etc

Van een sterke overheid is niets meer over.
Resultaat na 60 jaar landverraad: In 1940-1945 was er terreur. In 1940-1945 was er
Jodenhaat. In 1940-1945 was er Kinderhulp. In 1940-1945 werden we bedreigd. In
1940-1945 werden we onderdrukt. In 1940-1945 werden we geplunderd. In 1944 waren er
in de grote steden in het Westen de gaarkeukens/voedselbanken. In 1940-1945 was er
geen persvrijheid meer.
Vier mei herdenken wij de doden die in de oorlog 1940-1945 hun jonge leven hebben
gegeven voor onze vrijheid. Nu is er weer terreur, jodenhaat, kinderhulp, worden we
weer bedreigd, worden we weer onderdrukt, zijn er in bijna al de gemeentes een gaar- 
keuken/voedselbank, is er beslist geen woning meer voor de autochtoon en moet je zeer
voorzichtig zijn wat je zegt en schrijft. Totale chaos zal deþÿ�  �beloningþÿ �� worden. Met een
burgeroorlog als resultaat.

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar. In Nederland zijn het de
geüniformeerde moslims en zwart/wit denkers die onze geschiedenis herschrijven.

   

Reactie van een lid Provinciale Staten Dank voor stuk. Voor mij is veel goed herkenbaar. 
Het oude Nederland is weg en komt niet meer terug. Ik ben nog in WOII geboren maar
denk er serieus over na te emigreren. Probleem is waar naar toe? Overal zie je verval,
dictatuur, corruptie enz. toenemen. Belangen en macht zijn doorslaggevend. Moraal is
weg. Ideologieën maken de mensen gestoord. We worden overspoeld met leugens. Ik heb
geleerd te accepteren dat ik aan de grote wereld niets kan veranderen. Wat over blijft is
zorg voor jezelf en jouw naasten (Veel autochtonen vertrekken al om deze reden.)
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