
Geachte lezers, 
 

Bijgaand zend ik u Kort Opgemerkt 15. Degenen die het 3-maandelijkse 

Bijbels/Toekomstblad "Verwachting" kennen -dat verscheen van 1987 t/m 

2009- weten wel dat de rubriek "Kort Opgemerkt" allerlei korte gegevens 

bevatte uit kerk, staat en maatschappij, met tevens diverse uitspraken over 

geestelijke zaken en "toekomende dingen" van de "oude" theologen uit 

Nederland, Engeland, Schotland, etc. De uitgave K.O., waarvan nu nummer 15 

mag verschijnen is ervan afgeleid en is verder geactualiseerd.  

 

In deze bijlage wil ik toch nog enkele opmerkingen plaatsen wat de "vluchte-

lingen" betreft; een vluchtelingenstroom die ook een volksverhuizing genoemd 

zou kunnen worden. Ons land heeft meerdere malen vluchtelingen ontvangen. 

Het is mij opgevallen dat als verontschuldiging voor de huidige tsunami van 

hoofdzakelijk islamieten wordt aangevoerd dat wij toch ook Hugenoten hebben 

toegelaten en heel veel Belgen in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Maar 

dan vergeet men erbij te zeggen dat de vluchtelingen uit België al heel snel 

weer naar hun land terug gingen en zeker niet de intentie hadden om hier te 

blijven. En de Hugenoten? Die zijn toch wel merendeels hier gebleven? Zeker!   

Maar de Hugenoten in Frankrijk werden wreed vervolgd door de Westerse 

ANTICHRIST, zoals onze vaderen (en zeer terecht!!) het Pauselijke Rome 

benoemden. Vele Hugenoten zijn in Frankrijk vermoord of levenslang naar de 

galeien verwezen. Wat hebben deze mensen onvoorstelbaar geleden door de 

volgelingen van de man die zich "Heilige Vader" laat noemen!  Op een gegeven 

moment konden velen van deze "slachtschapen Christi" (voorzover ze niet aan 

de galeien gekluisterd waren) naar ons land ontkomen. Ze zijn ook nog 

vanwege hun capaciteiten tot zegen voor ons land geweest! 

 

De vergelijking met de huidige vluchtelingen is volkomen absurd.  

Let wel: de huidige vluchtelingen die West Europa overstromen zijn voor het 

grootste deel aanhangers van de Oosterse ANTICHRIST, zoals onze vaderen de 

Islam noemden! Deze mensen -ja, het grootste deel van de vluchtelingen- 

hangen een religie aan die hoog in het vaandel heeft staan om eerst de 

Joden te vermoorden en dan de christenen. Praat me nu niet over gematig-

de en extreme mohammedanen. Er is maar één islam - de islam die de intentie 

heeft de hele wereld aan zich te onderwerpen. LATEN WE DIT TOCH GOED 

ONTHOUDEN! Het overgrote deel van deze asielzoekers hangt een "religie" aan 

waarvoor mensen met zware beveiliging moeten rondlopen en waardoor onze 

vrijheid van meningsuiting niet meer vanzelfsprekend is. Een "religie" die 

volgens Wafa Sultan (zelf Syrische) "geen religie" is maar "een haatdragende, 

gewelddadige ideologie". Er wordt ook wel gezegd dat deze mensen "een 

verrijking van onze cultuur zullen zijn." Mag ik deze waanzin onbesproken 

laten?  

 

 Er wordt ook wel aangedragen "dat we de naaste lief moeten hebben als 

onszelf." Dat lost alle problemen op? Was het maar waar. Allereerst wil ik 



opmerken dat we de naaste "niet méér moeten liefhebben dan onszelf." Wat 

bedoel ik daarmee? Dan moet U deze vraag maar beantwoorden: "Moeten we 

ook de naaste liefhebben als onszelf, als deze naaste onder zijn/haar korte of 

lange kleed het zwaard van Mohammed verbergt?" Daaraan gekoppeld: "Moeten 

we dan onze allernaasten (vrouw, kinderen en kleinkinderen) niet meer 

liefhebben en daarom ook proberen te beschermen tegen en voor hen die een 

groot gevaar voor hen zullen zijn?" Interessant is wat een lezer van het RD 

onlangs schreef in het RD in de rubriek "Opgemerkt": "Het is onze plicht om onze 

naasten niet uit het oog te verliezen. Naastenliefde strekt zich echter in de eerste plaats uit 

om onze kinderen en kleinkinderen te verdedigen en te beschermen tegen elementen die 

onze christelijke cultuur en democratische normen en waarden willen vernietigen." Dat is 

uit m'n hart gegrepen! Overigens prijst hij ook Bas van Bommel die in het RD 

van 2/9 en 2/10 uitnemend schreef over de vluchtelingenproblematiek." En zeer 

terecht. Dr. Ben van Bommel is Universitair docent Dep. Talen, Literatuur en 

Communicatie en Literatuurwetenschap aan de Universiteit te Utrecht. Voor mij 

mogen zijn artikelen met een gouden rand in ons woonvertrek gehangen 

worden, om er ons steeds aan te herinneren hoe alles ligt. Een uitnemend 

tegengif tegen de linkse kerk van onze dagen en (helaas) tegen velen uit onze 

kringen die maar niet kunnen/willen snappen wat er wérkelijk aan de hand is. 

  
 

Wat staat ons te wachten? 
Ik wijs op de onvoorstelbare chaos die momenteel Europa in zijn greep heeft. 

Ook ons eigen land vanzelf. In Duitsland lijkt de zaak uit de hand te gaan lopen. 

Het aantal vluchtelingen is dermate groot dat de regering a.h.w. met de handen 

in het haar zit. Men had dit jaar op ca. 800.000 asielzoekers gerekend. Het 

blijkt nu dat er zeker 1,5 miljoen komen; dus nog even 700.000 meer. 

Duitsland gaat in paniek raken. Waar moeten ze allemaal ondergebracht 

worden? En verder weten we dat er nog miljoenen staan te trappelen om te 

proberen in West Europa te komen! Grote zedenschandalen in de AZC worden 

gemeld. In Oostenrijk wordt de chaos met de dag groter, om van de andere 

landen maar te zwijgen. Met name  in Duitsland gebeuren er in de AZC onvoor-

stelbare dingen. We gaan ze maar niet omschrijven. U kunt ze in de couranten 

lezen. Het wordt mij te veel hier verder op in te gaan.  

 

Het is niettemin zinvol om wel over ons eigen land het een en ander naar voren 

te brengen. De weerstand van onze bevolking om in eigen omgeving centra van 

asielzoekers te dulden wordt steeds groter. Dat leidt soms tot onverkwikkelijke 

uitingen. Denk aan Oranje in Drente en Purmerend in Noord Holland om niet 

meer te noemen. Toch is het zeer verklaarbaar dat er veel ongenoegen, veel 

angst is. Een niet onbelangrijk deel van die angst is dat de asielzoekers (heel 

veel gelukzoekers) voor een heel groot deel bestaat uit jonge mannen die op 

het gebied der zeden vrij losbandige opvattingen hebben. In de mohamme-

daanse optiek is een meisje/vrouw een veel begeerd object, maar vooral een 

"object" waarvoor niet veel achting is, om het maar voorzichtig te zeggen. In 



Almere is al een geval bekend dat vier jonge asielzoekers een meisje 

aanrandden. In de centra zijn meerdere vechtpartijen gemeld waar de hele 

inventaris vernield werd en onze politie de handen vol mee had. De enkele 

christenen die er verblijven worden bespuwd als ze niet 5x per dag bidden met 

het hoofd richting Mekka gewend. Jonge asielzoekers die naar een ander 

centrum moesten (het was er veel te vol) weigerden en gingen massaal de weg 

blokkeren. Het wordt steeds meer een puinhoop. Dan laten we maar 

onbesproken welk een onvoorstelbare belasting dit alles is voor de staatskas. Ik 

wijs nog op zaken als onze ouderen die steeds meer in de verdrukking zullen 

komen door de onvoorstelbare bedragen die deze vluchtelingen ons kosten. 

Denk ook aan onze jonge mensen (die niet in staat zijn een huis te kopen), 

welke willen trouwen en al zo lang wachten op een huurwoning. Wel, daar 

kunnen ze nog wel enkele jaren bijvoegen, want... onze "vreemde en nieuwe 

Nederlanders", zullen zo snel mogelijk huisvesting moeten krijgen. Het gaat een 

chaos worden en we zullen ernstige onlusten kunnen verwachten en op termijn 

is een burgeroorlog niet ondenkbaar. Er is heel veel meer. Ik moet u bekennen 

dat ik nog enkele A-viertjes heb liggen met nog veel meer gegevens. Neemt u 

van mij aan dat ik me moet beperken om mezelf te sparen. Ik wacht op iemand 

uit onze eigen kringen die eens krachtig gaat waarschuwen tegen het grote 

kwaad wat we over ons hebben gehaald. De geschiedenis zal niet mals over ons 

oordelen als we niet massaal in verzet komen tegen de dreigende overheersing 

van de islam! 

 

En  dan dit nog 
Wij moeten God liefhebben boven ons alles. 

Mijn vraag aan u: 

Als dat zo is en dat ís zo: mogen wij dan afgodendienaars en grote haters van 

de God van Abraham, Izak en Jakob, én van Zijn Christus, en zo ook van alle 

christenen, massaal ons land binnenlaten? Halen wij hiermee de toorn van God 

over ons of niet? Het antwoord is toch niet moeilijk? Wij kunnen beseffen dat 

wij een massa potentiële moordenaars een plaats geven in ons land. En zegt u 

nu niet dat dit overdreven is. Nee, dat zal nog niet dit jaar of het volgende jaar 

gebeuren. Maar denk niet dat hier nog veel jaren overheen zullen gaan. We 

zullen snel genoeg merken waar de vervolging uit bestaan zal. De arabist 

Hans Jansen heeft eens beschreven wat er al kan gebeuren  als maar 10 

procent van ons land islamitisch is. Helaas heb ik deze gegevens 

momenteel niet bij de hand. 

 

Tot nu toe gaat het om vecht- en steekpartijen, aanrandingen en verkrach-

tingen binnen en buiten asielzoekerscentra, geweld tegen hulpverleners en  

politieagenten, plunderingen van enkele supermarkten en het intimideren, 

bedreigingen en beroven van autochtone burgers. Dat is echter slechts het 

allereerste begin. De inmiddels al vele duizenden als vluchtelingen vermomde 

ISIS terroristen wachten namelijk totdat ze met zoveel mogelijk zijn, dus tot het 

moment dat Europa zó overvol zit, dat het geen andere keus meer heeft dan de 



grenzen af te sluiten. Kort daarna komt "Dag X", en zullen vele tienduizenden 

ISIS ‘"asielzoekers" onze steden en straten overspoelen en met extreem grof 

geweld en terreur onze complete samenleving lam leggen. 

 

Dit geschetste geldt nu nog voornamelijk voor Duitsland, maar het is 

ongetwijfeld een preludium voor hetgeen ook wij in ons land te wachten 

hebben. De voortekenen zijn er al, zoals het volgende bericht van 2 oktober jl.: 

"Een 16-jarige asielzoeker heeft donderdag in Oude Pekela een medewerker van 

supermarkt Jumbo gebeten. Dat nadat de caissière de jongen vroeg zijn snoep 

en deodorant gewoon even netjes af te rekenen. Dit meldt "Hart van 

Naderland". Toen de caissière de minderjarige asielzoeker aansprak op zijn 

gedrag werd hij gelijk agressief. Hij bespuugde de caissière, gaf een andere 

Jumbo-medewerker een kopstoot en beet een derde Jumbo-medewerker in zijn 

hand dat het ging bloeden." We zullen u diverse opmerkingen van Nederlanders 

over dit incident maar besparen! Maar het is geheel zeker: dergelijke inciden-

ten -en naar te vrezen heel veel erger- zullen ons deel zijn. 

 

Het aller belangrijkste dat we uit de huidige toestand dienen te leren is, dat de 

HEERE een twist met ons heeft; met Europa, met Nederland. Dat wij allen op de 

plaats mogen komen om Zijn oordelen te aanbidden; ja, om ons met de 

dochteren van Juda daarin te verheugen. Want: Hij komt om de aarde te 

richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid!    

 

Beste lezers: Er is een overvloed meer te schrijven; de berichtenstroom is bijna 

niet meer bij te houden. En wij moeten er nog eens heel diep over 

nadenken of het binnenhalen van christenvijandige volken tot een 

eerste christenplicht behoort, zoals men ons probeert wijs te maken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

C.J. Buys 
 
 ===================================== 

 

TOCH  NOG  HET  VOLGENDE: 

Afshin Ellian (ex-moslim) heeft in een artikel van 2 maart 2015 "Schokkend 
hoeveel westerse moslims fundamentalisme steunen" aangetoond, dat we 
zeer voorzichtig moeten zijn met ook de zogenaamde "gematigde" moslims. 

   In het Reformatorisch Dagblad hebben meerdere schrijvers naar voren gebracht 
dat we van de huidige mosliminvasie alleen maar onheil hebben te duchten. Ik 
noem nu alleen: Drs. P.H. op 't Hof (14/9) met een uitnemend betoog - P.E. 
Koops (Gemeenteraadslid van de Spakenburgse Vrijheidspartij) (18/9). - Dr. Thierry 
Baudet (publicist en commentator) in het RD van 4 april 2015 in een artikel 



"Vlammend protest tegen islam en Europese dwang". - Wim van Schaik 
met "Vluchtelingengolf bedreigt karakter van Nederland", eveneens in het RD. 
Voorts noem ik nog de al eerder geciteerde Dr. Bas van Bommel, die met enkele 
artikelen in het RD geen spaan heel laat van enige tolerantie met betrekking tot 
het gevaar van de islam die zich over ons land verspreidt.  

  Meerdere artikelen uit het RD (die ik wel gelezen heb) heb ik niet meer bij de 
hand, en er zal me ook nog wel het een en ander ontgaan zijn. Maar het 
bovengenoemde is al alarmerend genoeg, De vele andere waarschuwingen in 
periodieken over de islam in Naderland laat ik maar gaan. De lezers van het RD 
zijn door al deze schrijvers meer dan genoeg gewaarschuwd! 

   Het verzet tegen de komst van de moslimvluchtelingen neemt met de dag toe. 
Purmerend heeft het voor elkaar gekregen dat daar geen asielzoekers onderge-
bracht worden. Meerdere plaatsen zullen zeker volgen. Er worden steeds meer 
raadsleden bedreigd als ze meewerken aan de komst van asielzoekers. In 
Woerden is op een asielzoekers onderkomen een aanslag gepleegd. Hoewel het 
die kant niet uit moet is het wel een ernstige indicatie van hetgeen we te 
verwachten hebben. Uiteindelijk ongetwijfeld etnische onlusten, die zelfs uit 
kunnen lopen op een burgeroorlog. 

   Het verzet van de Partij voor de Vrijheid (PVV) krijgt navolging. De VVD-
fractieleider in de Tweede Kamer Habbe Zijlstra (!!) wil daarom het mes in de 
opvang: het moet allemaal een stuk soberder. Mensen die naar Nederland willen 
afreizen, moeten worden afgeschrikt. De toestroom van vluchtelingen vormt een 
acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen, 
waarschuwde hij onlangs in een interview met het Algemeen Dagblad. Het mes 
moet in de opvang, vindt de politicus. Als het allemaal een stuk soberder wordt, 
voorkom je volgens hem dat meer mensen, vaak uit veilige landen als Turkije en 
Jordanië, doorreizen naar Nederland. "Er is een run op Nederland, die moeten we 
stoppen. Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen 
we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze 
vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, 
waar hard voor gewerkt is, te beschermen", aldus de politicus! 

   Het huis van staatssecretaris Klaas Dijkhoff wordt momenteel bewaakt. 
Dijkhoff heeft de waarlijk niet aangename taak de opvang van 
asielzoekers te regelen. Hij is al enkele malen ernstig bedreigd. Het is te 
vrezen dat dit nog toe zal nemen. Hij noemde eerst een aantal van 30.000 
(merendeels islamieten) die wij op zullen nemen; dezer dagen stelde hij 
dat aantal naar boven tot 60.000. Dat kan niet goed gaan. Het 
onvoorstelbare is dat hij indertijd als raadslid in Breda tégen de komst 
van asielzoekers was... 

Het heeft er alle schijn van dat het Nederlandse volk in opstand gaat komen. 
Raadsleden en burgermeesters worden met de dood bedreigd als zij doorgaan met 
asielzoekerscentra te openen. In Rotterdam moest de Mobiele Eenheid in actie 
komen. In de raadszaal kon de burgemeester zich niet eens verstaanbaar maken; 
zóveel werd er geschreeuwd en geprotesteerd, Buiten werd de politie bekogeld met 
stenen en werden politieauto's beschadigd door verhitte Rotterdammers. Dit is alles 
niet goed te keuren, maar het geeft wel aan wat er gaande is. Er zou best een tijd 



kunnen komen dat verzet legitiem is! In Duitsland heeft de politie bevel gekregen te 
zwijgen over misdaden en anarchie rond asielzoekerscentra. En... er is een 
VEELHEID meer. 

We moeten echt eindigen. Het is haast niet bij te houden wat er gaande is. Als het me 
enigermate mogelijk is hoop ik er binnenkort nog het een en ander over mee te delen. 
De kracht ervoor gaat ontbreken, maar omdat er vrijwel niet gewaarschuwd wordt in 
"onze" kringen hoop ik dat de Heere me nog wat kracht zal geven om een alarmstem 
te laten horen. Maar u moet er wel rekening mee houden dat het mogelijk is dat u op 
een gegeven moment niets meer van mij hoort. 

================================================================= 

  

 Van wie is deze uitspraak, dan wel persoonlijke mening: "Wij hebben het ook niet 

verzonnen, maar ervaring leert dat een asielzoekerscentrum overlast en criminaliteit met 

zich meebrengt? 

Van PVV-leider Geert Wilders? Nee, deze uitspraak is van staatssecretaris van Justitie 

Klaas Dijkhoff - toen nog fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Breda - die 

wordt bejubeld in "Een heel slim ventje, geboren voor de politiek.", (3/10, pag. 34). En deze 

man moet nu op geloofwaardige wijze het tegenovergestelde gaan vertellen? Op de manier 

van zijn baas, Mark Rutte; alles weglachend. Pluce is belangrijker dan principes? 

Ongeloofwaardig, en de VVD onwaardig.                  (Een briefschrijver in “Elsevier”-17-10-‘15) 

 =================================================================  

  

  

 ROME en de ISLAM 

“OMDAT WE DE STRIJD TEGEN ROME VERZAAKT HEBBEN WORDEN 

WE NU MET EEN NIEUWE VIJAND GESLAGEN – DE ISLAM”  

 Dit is een uitdrukking van wijlen dominee A. van der Kooy. 

  

 

 

 

 
  


